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04.07.01 Associação para o planeamento da Família (APF-Madeira)
Institutição Particular de Solidariedade 

Social

Apoio financeiro com vista à divulgação do Projeto “100 Riscos”, durante o exercício

económico de 2020.
Resolução n.º  723/2020                                      5 000,00 € 

04.07.01
Delegação da Madeira da Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de 

Doentes de Alzheimer

Institutição Particular de Solidariedade 

Social

A definição do processo de cooperação financeira para continuação do programa de

atividades que a Delegação da Madeira da Associação Alzheimer Portugal pretende

desenvolver junto dos doentes e suas famílias, com ajuda financeira aos mais carenciados na

aquisição de equipamentos e outro material complementar de apoio aos cuidados de saúde

correspondente ao exercício de 2020.

Resolução n.º  747/2020                                    23 000,00 € 

04.07.01 Associação para pessoas com Autismo - Os Grandes Azuis
Institutição Particular de Solidariedade 

Social

Tem como objectivo de ser um porto de abrigo para pessoas com autismo, maiores de idade,

e as suas familias, fornecendo formação, cuidados básicos, terapias, servindo como centro de

Dia e AtL,promovendo a defesa e o exercicio dos respetivos direitos, e a melhoria da

qualidade de vida na  Região Autonoma da Madeira.

Resolução n.º  722/2021                                      5 000,00 € 

04.07.01 Associação para o planeamento da Família (APF-Madeira)
Institutição Particular de Solidariedade 

Social

Apoio financeiro com vista à continuação da implementação do Projeto “100 Riscos”, no ano

de 2021, bem como o estímulo à criação de novos projetos dentro da área de atuação.
Resolução n.º  897/2021                                      5 000,00 € 

04.07.01
Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus - Centro de 

Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família

Institutição Particular de Solidariedade 

Social

A prestação de cuidados diferenciados e humanizados na área da saúde mental na infância e

adolescência, pedopsiquiatria, multideficiência e reabilitação psicopedagógica, de acordo

com as melhores práticas, qualidade e eficiência, respeito pela individualidade e

sensibilidade do utente, numa visão humanista e integral da pessoa

Resolução n.º  916/2021                                      5 050,00 € 

04.07.01 Associação da Madeira de Esclerose Múltipla
Institutição Particular de Solidariedade 

Social

Contribuir para melhorar as condições de vida dos portadores de Esclerose Múltipla e de

outras doenças raras, e dos seus cuidadores que com eles convivem, nomeadamente no que

se refere à integração social e comunitária

Resolução n.º  917/2021                                      5 000,00 € 

04.07.01 Instituto S. João de Deus - Casa de Saúde São João de Deus
Institutição Particular de Solidariedade 

Social

Implementação de um programa de serviço de apoio comunitário "Juntos no Cuidar", prestar

cuidados de saúde na área mental epsiquiatria, em contexto domiciliar, a pessoas portadoras

de doenças mentais graves e seus familiares, após internamento.

Resolução n.º  1113/2021                                    22 343,06 € 

04.07.01
Delegação da Madeira da Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de 

Doentes de Alzheimer

Institutição Particular de Solidariedade 

Social

Continuação do programa de atividades que a Delegação da Madeira da Associação

Alzheimer Portugal pretende desenvolver junto dos doentes e suas famílias, reforçando os

apoios facultados à população da Região, quer ao nível da promoção da saúde, da prevenção

das demências e quer ainda ao nível dos apoios facultados às pessoas com demência e

respetivos cuidadores

Resolução n.º  1153/2021                                    23 000,00 € 

93 393,06 €                             

Transferências Correntes

Setor institucional - Instituições sem fins lucrativos

Subtotal - Setor institucional - Instituições sem fins lucrativos
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Transferências Correntes

04.07.01 Associação Comercial e Industrial do Funchal Outros

Contrato Programa de cooperação financeira entre as partes outorgantes para a promoção e

coordenação de testagem por testes rápidos de antigénio (TRAg), para a SARS -CoV -2, aos

cidadãos residentes na Região e aos turistas durante a sua estadia na RAM, que solicitem a

realização dos mesmos nos serviços privados de saúde da Região que sejam associados

daquela entidade

Resolução n.º  1475/2021                              3 484 545,00 € 

3 484 545,00 €                       

04.04.03 Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM Empresa Pública Contrato-Programa para despesas de funcionamento Resolução n.º 37/2021                          248 661 328,00 € 

04.04.03 Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM Empresa Pública Contrato-Programa para Combate à pandemia causada pela COVID-19 na RAM Resolução n.º 1237/2021                            88 436 339,60 € 

04.04.03 Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM Empresa Pública Despesas de saúde da Administração Local
DGAL e OE/2020 - Lei n.º 2/2020, de 

31 de março
                             1 135 392,53 € 

04.04.03 Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM Empresa Pública Apoiar projectos ligados à área da saúde Transferência da Gilead Sciences, INC                                    95 076,00 € 

338 328 136,13 €                   

341 906 074,19 €                   Total = (1) + (2) + (3)

Setor institucional - Sociedades privadas

Setor institucional - Sociedades públicas

Subtotal - Setor institucional - Sociedades privadas

Subtotal - Setor institucional - Sociedades públicas


