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Incentivos
fiscais
para atrair
empresas
FOTO DR

O Madeira Parques Empresariais e a Câmara
Municipal do Porto Moniz querem dinamizar
o parque empresarial daquele concelho.
Gonçalo Pimenta, da MPE, e o autarca Emanuel Câmara estiveram reunidos.
Por Paula Abreu
paulaabreu@jm-madeira.pt

O Madeira Parques Empresariais
e a Câmara Municipal do Porto
Moniz querem dinamizar o parque empresarial daquele concelho. Com esse objetivo na agenda,
o presidente da MPE reuniu-se, a
seu pedido e na passada semana,
com o autarca do Porto Moniz, num
encontro que serviu para concertar
estratégias e para preparar uma
proposta de criação de um paco-

te fiscal de incentivos e deduções
fiscais, de âmbito municipal, para atrair mais empresas para a infraestrutura gerida pela MPE.
Desde a sua construção, o espaço situado na zona alta da freguesia, que também dá nome ao
município, apresenta uma taxa de
ocupação na ordem dos 31,25%,
aquém do expectável. Assim, Emanuel Câmara e Gonçalo Pimenta
são unânimes em defender a necessidade de uniformizar, para os
três concelhos da costa norte da
Região, uma série de medidas com

a intenção de que não apenas os
empresários que residem no Porto
Moniz, São Vicente e Santana sintam vontade de investir nos seus
concelhos, como também que outros empresários se sintam atraídos
a investir na Costa Norte da Região.
Para que essa dinâmica seja uma
realidade foi equacionada, entre as
duas entidades, a proposta de criação de um pacote fiscal de incentivos e deduções fiscais, de âmbito
municipal, como já foi referido, “de
forma a que as empresas se possam fixar no Parque Empresarial

Os responsáveis
querem preparar uma
proposta de criação
de um pacote fiscal de
incentivos e deduções
fiscais municipais.

do Porto Moniz, resultando dessas
medidas a criação de mais postos de trabalho no concelho e, por
consequência, a fixação de população”, defendem os responsáveis.
Na reunião, a autarquia apresentou ao presidente da MPE um
pacote de medidas fiscais, direcionadas às famílias do concelho.
Emanuel Câmara manifestou total disponibilidade para que esses apoios fiscais sejam também
estendidos a todas as empresas
que optem pela fixação no Parque Empresarial do Porto Moniz.

CONTRATAÇÃO PÚBLICA

SESARAM compra material no valor total de 954 mil euros
Por Paula Abreu
paulaabreu@jm-madeira.pt

O Serviço de Saúde da Região
Autónoma da Madeira, EPE-RAM lançou dois concursos
públicos, na passada semana,
pelo valor total de 954.241,80
euros. O primeiro visa a aquisição de cateteres balão para
angiopiastia coronária, pelo
valor base de 315.750 euros, e
por um período de nove meses.

Nas Compras do Estado, o
SESARAM abriu também procedimento para a compra de
material para coluna cervical, desta feita pelo montante
base de 638.491,80
euros. O prazo
de execução deste
contrato
é de 36
meses.

Santa Cruz contrata
serviço de gestão
de cobranças
A Câmara Municipal de Santa Cruz
lançou concurso público para a aquisição
de serviços de finishing, printing,
Expedição e Gestão de Cobranças.
O contrato, pelo valor base de
518573,17 euros, tem um prazo de
execução de 48 meses, não sendo
passível de renovação.

Ponta do Sol lança obra de saneamento
Vai avançar a empreitada de
Obra Pública de Execução de
Saneamento, entre o Troço da
ER 209 - Estrada Eng. Teixeira
de Sousa e os Canhas, na Ponta
do Sol. A autarquia lançou o
respetivo concurso público, pelo
valor base de 197 mil euros.
No anúncio, é feita a ressalva
que será “necessária a

conciliação da calendarização
da presente empreitada com
a obra em execução naquele
mesmo local pela Secretaria
Regional de Equipamentos e
Infraestruturas”. De qualquer
modo, o prazo de execução da
obra municipal será de 60 dias,
informa a autarquia.

PROCEDIMENTOS PÚBLICOS
ENTIDADE
Município de Santa Cruz
Município de Ponta do Sol
Serviço de Saúde da RAM, EPE-RAM
Serviço de Saúde da RAM, EPE-RAM

OBJETO DE CONTRATO
VALOR
Aquisição de Serviços de Finishing, Printing, Expedição e Gestão de Cobranças
518573,17€
Empreitada de Obra Pública de Execução de Saneamento - Troço da ER 209 - Estrada Eng. Teixeira de Sousa - Canhas - Ponta do Sol
197.000€
Aquisição de cateteres balão para angiopiastia coronária
315.750€
Material para coluna cervical – renovável
638.491,80 EUR

