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This is, in all likelihood, the most surprising edition of Essential Madeira Islands ever. Not only because
it is a special edition, but above all because it is dedicated to innovation, entrepreneurship and scientific
and technological development, areas which for many people would be unlikely in a tourism region
like Madeira.
This Innovation Special edition talks about a set of people who have been investing in making a difference,
looking at the World as a global village, transgressing physical borders and often inhabiting the great
digital highway. 
Working in Madeira for a business in Canada or the United States. Selling services in several markets without
leaving Funchal. Creating technological solutions applied elsewhere in the globe. Developing research on
the problems that plague Humanity, like sustainable production or the diagnosis and cure for cancer.
We tell you a bit about all of this in this edition, which is the result of a partnership with Startup Madeira,
one of the main drivers of innovation in Madeira, be it as a stimulator, be it as an enabler. 
Six centuries after Madeira served as the Atlantic doorway for the so-called 'first globalisation', the island
now wants to be at the forefront of innovation once again.

Esta é, provavelmente, a edição mais surpreendente da Essential Madeira Islands. Não só porque é especial, mas

sobretudo porque dedica atenção à inovação, ao empreendedorismo e ao desenvolvimento da ciência e da

tecnologia, áreas que para muitos, são improváveis num destino turístico virado para o turismo, como é a Madeira.

Esta edição Especial Inovação fala de um conjunto de protagonistas que têm apostado em fazer a diferença, olhando para

o Mundo como uma aldeia global, transpondo fronteiras físicas e habitando, muitas vezes, na grande autoestrada digital.

Trabalhar na Madeira para uma empresa do Canadá ou dos Estados Unidos. Vender serviços em mercados diversos

sem sair do Funchal. Criar soluções tecnológicas que são aplicadas noutras latitudes. Desenvolver investigação para

problemas da Humanidade, como a produção alimentar sustentável, ou o diagnóstico e cura para o cancro.

De tudo isto falamos um pouco nesta edição, que é o resultado de uma parceira com a Startup Madeira, um dos

principais motores da inovação na Madeira, seja como dinamizadora, seja como facilitadora. 

Seis séculos depois de a Madeira ter sido a porta atlântica para a chamada primeira globalização, volta a querer estar

na linha da frente da inovação.

The Essential Team
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Technological
playmaker

CARLOS SOARES LOPES
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Essential Startup

Since it was created in
1997, Startup Madeira

has occupied a major role
in stimulating the fields
of entrepreneurship and

innovation

Desde que foi criada, em

1997, a Startup Madeira

assumiu um papel

importante na dinamização

das áreas da inovação e

do empreendedorismo

Os anos 90 do século XX ficam na

História por terem sido um momento de

transformação, em que o avanço tecnológico

permitia sonhar com o infinito. Era a época da

democratização da Internet, do Windows 95, do

IMac G3 e da afirmação das consolas como

forma de entretenimento para os mais novos.

Mesmo assim, a rua ainda era o palco principal

das peripécias e os jogos de futebol prolongavam-

se até à hora de voltar para casa. Escolhiam-se

nomes de jogadores, usavam-se as camisolas

de clubes distantes e durante a interminável

partida éramos levados pela imaginação.

Em 1996, a banda de rock brasileira Skank

lançou uma das mais icónicas músicas que

refletia o sentimento de muitos dos jovens na

altura. No refrão de “É uma partida de futebol”,

os artistas questionam os ouvintes sobre facto

de, afinal, quem nunca sonhou em ser um

jogador de futebol?

Um ano depois, ainda longe dos tempos

em que Cristiano Ronaldo passaria a dominar

as principais manchetes desportivas, a Madeira

assistiu ao nascimento de um verdadeiro

playmaker tecnológico. 

Desde a sua fundação, a Startup Madeira

tem tido um papel de facilitador, auxiliando

empreendedores e empresas emergentes no

desenvolvimento e na expansão dos seus

negócios. No fundo, socorrendo-nos da metáfora

futebolística, a incubadora madeirense é

um verdadeiro distribuidor de jogo e tem uma

receita clara sobre como ganhar. Boas

ideias, bons projetos, mão de obra talentosa e

trabalho de equipa. O objetivo é que os

empreendedores possam executar as suas

ideias e evoluam. Nesse sentido, a empresa

tenta criar oportunidades e condições para

que isso aconteça. 

The 1990s are remembered as a moment
of historical transformation, when

technological advances allowed one to
dream about infinity. These were the years
of democratization, the Internet, Windows 95,
IMac G3 and the assertion of videogames
as a means of entertainment for the little
ones. Even so, the street remained the
main stage for adventures and long rounds
of footy. Kids chose the names of the players
and wore the shirts of faraway clubs as they
let themselves be guided by their imagination
as they chased endlessly after the ball.

In 1996, Brazilian rock band Skank
released one of their most iconic songs,
reflecting the sentiment of many youths
from back then. The chorus of 'É uma
partida de futebol' (meaning: 'It's a football
match'), the artists queried their listeners
about no one has never not dreamt of
being a football player. 

A year later, and still far from the day when
Cristiano Ronaldo would come dominate every
major sports headline, Madeira witnessed
the birth of a true technological playmaker. 

Since its foundation, Startup Madeira
has had an enabling role, supporting
emerging entrepreneurs and businesses in
the development and expansion of their
businesses. In actuality, by drawing on the
football metaphor, we are highlighting how
the Madeiran incubator is a real playmaker
and a clear game plan to achieve victory.
Good ideas, good projects, talented
workers and teamwork. The goal is for
entrepreneurs to be able to put into practice
their ideas and evolve. In that sense, the
firm tries to create opportunities and
conditions for that to happen. EDUARDO JESUS / PHOTO: HÉLDER SANTOS
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Para ser empreendedor não é apenas

necessário ter uma ideia. O processo é um

pouco mais complexo do que isso. E sim,

poucos são aqueles que são empreendedores

inatos. Para empreender é preciso treino.

Preparar a nova fornada de investidores é

também um dos papéis da Startup Madeira.

“Se temos de treinar jogadores de futebol para

marcar golos, é normal que também tenhamos

que treinar os empreendedores para que estejam

preparados para fazer valer as suas ideias”, diz

Carlos Soares Lopes, presidente da Startup Madeira.

E como é que essa preparação é feita? Através

de vários programas em que “mais do que dar

respostas, nós fazemos perguntas”, afirma. 

Com o objetivo de preparar os futuros

empresários, a Startup Madeira tem

desenvolvido e apoiado vários projetos

como a Oficina do Empreendedor, o Erasmus

para jovens empreendedores, o startNOW – um

programa de aceleração de ideias inovadoras –

e o road show for entrepreneurship (rs4e). 

O rs4e pretende promover o empreendedorismo

em ambiente escolar de modo a que os

alunos adquiram algumas noções do meio

empresarial. Desde o ano da sua implementação,

em 2005, até hoje, o projeto contou com a

participação de 23 mil alunos. Para termos uma

noção da dimensão da iniciativa, o número de

participantes traduz-se em quase 10% da

população do arquipélago da Madeira. 

Estar sediada numa ilha é um fator diferenciador

da Startup Madeira que se traduz em algumas

implicações ou oportunidades, como refere

Carlos Soares Lopes. Esse facto faz com que a

maior parte das empresas aposte mais na área

dos serviços do que na indústria, por exemplo,

porque “é mais fácil de exportar”. A proximidade

com a Universidade da Madeira também é vista

como uma mais valia para o projeto, em que as

parcerias e sinergias entre as duas entidades

acrescentam valor. Isso reflete-se no número de

jovens trabalhadores formados na Madeira que

integram os quadros de empresas estrangeiras

sediadas na região e na quantidade de empresas

emergentes criadas por alunos da academia. 

Os serviços oferecidos pela incubadora

madeirense ajudam nesse processo de

transição entre a universidade e a Startup

Madeira. Auxílio no registo de marcas e

patentes, sessões de esclarecimento sobre

apoios financeiros e sistemas de incentivo,

ajuda nos processos de constituição de empresas

e no enquadramento de ideias de negócio são

algumas das áreas em que a empresa presta

apoio aos futuros novos empresários. 

Neste momento, a Startup Madeira conta

com cerca de 60 clientes entre empresas que

utilizam a sua incubadora física, o espaço

co-work e os escritórios virtuais. Acompanhar

o progresso tecnológico, perceber os novos

modelos de negócio e desenvolver um

ecossistema propício à inovação são alguns

dos maiores desafios. 

One needs more than just an idea in
order to become an entrepreneur. The
process is a bit more complex than just
that. And yes, there are very few born
entrepreneurs. To become one, one needs
training. Preparing the new batch of
investors is also one of the roles played
by Startup Madeira. 'If we have to train
football players in order to score goals, it is
only natural that we also have to train
entrepreneurs in order for them to be
prepared to champion their ideas', says
Carlos Soares Lopes, the president of
Startup Madeira. And how is that preparation
done? Through several programmes in
which "more than give answers, we pose
questions"', he claims.

With the goal of preparing the
businesspeople of the future, Startup
Madeira has been developing and supporting
several projects, like the Entrepreneur
Workshop, Erasmus for young entrepreneurs,
the StartNOW – a programme to accelerate
innovative ideas – and the roadshow for
entrepreneurship (rs4e). 

The rs4e seeks to promote entrepreneurship
in the school environment in order for
students to gain some concepts from the
world of business. Since its inception in
2005, the project has had the participation
of 23 thousand students. To have a clearer
perception of the dimension of this initiative,

it is worth noting that the number of
participants corresponds to about 10% of
the population of the Madeira Archipelago. 

Being headquartered on an island is a
differentiating factor for Startup Madeira
which has some implications or opportunities,
as noted by Carlos Soares Lopes. That fact
makes it so that the majority of businesses
bets more on the service sector than industry,
for example, because 'it is easier to export'.
The close relationship with the University
of Madeira is also regarded as a benefit for
the project, in which the partnerships
and synergies between the two entities
add value. That is reflected in the number
of young workers educated in Madeira
that join the workforce of foreign firms
headquartered in the region as well as in
the number of emerging businesses created
by students of this university. 

The services offered by the Madeiran
incubator help in this process of transition
between the university and Startup Madeira.
Support for the registration of brand sand
patents, question-and-answer sessions
about financial supports and systems of
incentive, help for incorporation processes
and for the framing of business ideas are
some of the areas in which the business
offers support to future entrepreneurs. 

At the moment, Startup Madeira has
about 60 customers comprising businesses
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Entramos na década de 20 deste século

ainda a sonhar com as infinitas possibilidades

da tecnologia. Mesmo assim, ainda hoje, o

desporto-rei ainda domina o imaginário dos

mais jovens. Talvez o principal desafio do playmaker

tecnológico madeirense seja incentivar os mais

novos a se aventurarem pela inovação e

tecnologia. Quem sabe se não inspiram uma

outra banda a criar uma nova música sobre

quem nunca sonhou em ser um empreendedor?

Fica o desafio! �

O futuro é encarado com otimismo.

“Quando trabalhamos numa incubadora é

fascinante observar a evolução”, refere Carlos

Soares Lopes. Os últimos dados mostram que,

dentro de 25 anos, 30% dos empregos vão

desaparecer devido à evolução da tecnologia.

Para o presidente da incubadora madeirense, os

números não são preocupantes. “Outros empregos

vão ser criados. A mudança é sempre positiva.

Ela permite-nos ficar mais fortes. Temos é de

estar disponíveis para acolhê-la”, afirma. 

that use its physical incubator, the co-work
space and virtual offices. Monitoring
technological progress, understanding new
business models and developing an ecosystem
suitable to innovation are some of the
major challenges. 

The future is faced optimistically.
'When we work in an incubator it is
fascinating to witness evolution', says
Carlos Soares Lopes. The most recent
data show that within 25 years, 30% of
jobs will vanish because of the evolution of
technology. For the president of the
Madeiran incubator, these figures are not
worrying. 'Other jobs will be created.
Change is always positive. It allows us to
grow stronger. But we have to be open to
welcome it', he states.

We are entering this century's 20s
and still dream about the possibilities of
technology. Even so, still today the king of
sports dominates the imagination of young
people. Maybe the biggest challenge for
the Madeiran technological playmaker will
be giving younger ones the momentum
to embark on an adventure through
technology and innovation. Who knows if
they will not end up inspiring another band
to create a new music about how everyone
has at some time dreamt about being an
entrepreneur? The challenge is set! �

RUI BARRETO, SECRETARY FOR THE ECONOMY OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF MADEIRA
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UUm espaço que fala sobre o melhor

que se faz na Região Autónoma da

Madeira nas áreas da inovação, investigação,

empreendedorismo e transferência de

conhecimento. Assim é a Madeira Innovation

Hub, uma série lançada pela Startup Madeira,

em parceria com a Universidade da Madeira.

Em seis episódios é proposta uma viagem

pela gastronomia, tecnologia, cultura, energia,

sustentabilidade, turismo e pela natureza da

Madeira e do Porto Santo do ponto de vista

da inovação. 

A série reúne investigadores, empreendedores,

empresários, investidores, curiosos e criativos.

Alguns dos convidados apresentam e

exploram novos mercados, enquanto outros

desenvolvem novos produtos e serviços. Há

ainda quem esteja voltado para a exportação e

quem queira acrescentar valor aos visitantes

da região. Em comum, todos têm a ambição

de contribuir para a valorização da Madeira e

do Porto Santo enquanto hub de inovação,

conhecimento e excelência. 

Na incubadora Startup Madeira, por

exemplo, são focados os empreendedores

dedicados ao desenvolvimento de soluções

inovadoras. Desde a digitalização de edifícios

recorrendo à internet das coisas, passando por

plataformas de gestão de resíduos, por diversas

The Madeira Innovation
Hub series offers
a journey through

the best of what is done
in Madeira and Porto
Santo innovation and

tech-wise

A série Madeira Innovation

Hub propõe uma viagem

pelo que de melhor se faz

na Madeira e no Porto Santo

ao nível da tecnologia e da

inovação

Aplace that talks about the best of
what is done in the Autonomous

Region of Madeira in the areas of innovation,
research, entrepreneurship and knowledge
transfer. That is the Madeira Innovation
Hub, a series released by Startup Madeira
through a partnership with the University
of Madeira.

Over the course of six episodes, viewers
are treated to a journey through the
gastronomy, technology, culture, energy,
sustainability, tourism and nature of
Madeira and Porto Santo from the point-
of-view of innovation.

The series gathers researchers,
entrepreneurs, investors, creatives and
interested people. Some of the guests
present and explore new markets, while
others develop new products and services.
There are also those who are involved in
exports and those who want to ad value to
the region's visitors. What all have in
common is the ambition of contributing
to the valuing of Madeira and Porto
Santo as a hub for innovation, knowledge
and excellence.

At the Startup Madeira incubator, for
instance, the focus falls on entrepreneurs
dedicated to the development of innovative

Looking forward

Essential Documentary

EMADEIRA_SE_1a.qxp_Layout 1  19/08/20  13:40  Página 10



www.essential-portugal.com 11

solutions. From the digitalization of
buildings through resource to the internet
of things, to residue management
platforms and several mobile apps, including
gaming apps and virtual and augmented
reality apps.

At the University of Madeira one can
find research projects in the energies
area, with resource to applied physics, to
enhance the performance of high voltage
switches, and in the area of biochemistry,
for instance, with important studies for
the knowledge of dendrimers and their
applicability to health. 

But there is much more to research!
From the observation and exploration of
the sea to the employment of sustainable
energetic resources and the use of serious
games in the health area, there are many
more examples that involve several entities
dedicated to researching the best that
these islands have to offer. And the
Madeiran series does not forget design and
those who are inspired by the archipelago
to innovate. 

The production and distribution of the
Madeira Innovation Hub series was
managed by Episódio Proeza Filmes e
Conteúdos Lda., a regional producer of
televisual and cinematographic contents. 

October 2020 will see the presentation
of an English language version to the
international market at the International
Market of Communications Programmes
(MIPCOM), to be held in Cannes, France. 

Anyone interested in watching the
series can do so online through the
Madeira Innovation Hub website. �

aplicações mobile, gamming e até de realidade

virtual e aumentada. 

Já na Universidade da Madeira, é possível

encontrar projetos de investigação na área da

energia, com recurso à física aplicada, para

melhorar o desempenho de interruptores

de alta tensão, e na área da bioquímica, por

exemplo, com estudos importantes para o

conhecimento sobre os dendrímeros e as suas

aplicações na saúde. 

Mas a investigação não se fica por aqui!

Desde a exploração e a observação do mar,

a utilização de recursos energéticos

sustentáveis e a utilização de serious games

na área da saúde são mais alguns dos

exemplos que envolvem diversas entidades

que se dedicam a investigar o que estas ilhas

têm de melhor. A série madeirense também

não esquece o design e de quem se inspira no

arquipélago para inovar. 

A produção e distribuição do Madeira

Innovation Hub esteve a cargo de Episódio

Proeza Filmes e Conteúdos Lda., uma empresa

regional produtora de conteúdos para televisão

e produção cinematográfica. 

Em outubro de 2020 decorre a apresentação

ao mercado internacional de uma versão em

inglês, no Mercado Internacional dos Programas

de Comunicação (MIPCOM), que se realiza em

Cannes, França. 

Para os interessados, a série encontra-se

disponível em linha, na íntegra, no sítio do

Madeira Innovation Hub. � https://innova-

tionhub.startupmadeira.eu

EMADEIRA_SE_1a.qxp_Layout 1  19/08/20  13:40  Página 11



Decoding
the ocean

The Madeira Ocean
Observatory wants to give
more visibility to marine
sciences in the region

O Observatório Oceânico
da Madeira quer dar mais
visibilidade às ciências
do mar na região
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Essential Exploration
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Miles away from home and with
Madeiran gastronomy as a topic

of conversation, describing and explaining
what a Black Scabbardfish is to someone
from the North of Europe is difficult and
can be a problem. Since 2016, explanations
about the inhabitants of the archipelago's
waters have been made easier with the
release of Madeira Fish, an app that offers
detailed information about the commercial
species of Madeira in seven languages.

Madeira Fish is the second app developed
by the Madeira Ocean Observatory (OOM)
after Madeira Weather, an app launched
in 2014 that offers detailed information
about the climate conditions in the
archipelago. This year, the observatory is
embarking on its third adventure. It is
called Madeira Ocean and is a tool with
the main purpose of distributing oceanographic
forecasts. In spite of these being three
apps with distinct concepts, they share in
common the ambition of promoting
knowledge produced at OOM.

The OOM is a Consortium of regional
entities that undertake scientific activities
in the region's sea. Created in 2014, it is
incubated at the Regional Research, Technology
and Innovation Agency (ARDITI) and has
the goal of stimulating marine sciences
through the execution of projects and the
publication of research papers and results. 

Oceanography, biodiversity, aquaculture,
fishing and climate change are the main
areas where the observatory is involved.
Regarding the latter, the OOM has been
attempting to demonstrate the importance
of the planet's future, raising awareness in
the local community through a project that
focuses on the younger generations. The
OOM-EDU is a project for the promotion
of ocean literacy and has already reached
around 5 thousand students and teachers
in the archipelago. 

At the moment, the observatory has
around 30 researchers focused on giving
credibility and visibility to what is done at
the level of marine sciences in the region',
says Rui Caldeira, director of the OOM
Management Board.

The consortium is collecting and sharing
information with the objective of it being
utilized in the public domain as well as in
the private domain. With support guaranteed
until late 2020, Rui Caldeira says that
the OOM has the ambition of becoming a
permanent observatory and an environmental
monitoring system. �

Aquilómetros de casa e com a gastronomia

madeirense como tema de conversa,

descrever e explicar o que é um peixe-espada

a um habitante do norte da Europa pode ser

um problema. Desde 2016 as explicações sobre

os habitantes dos mares do arquipélago

tornaram-se mais fáceis depois do lançamento

do Madeira Fish, uma aplicação que disponibiliza

informações detalhadas, em sete línguas, sobre

as espécies comerciais da Madeira.

O Madeira Fish é a segunda aplicação

desenvolvida pelo Observatório Oceânico da

Madeira (OOM), depois de em 2014 ter lançado

o Madeira Weather, um aplicativo que permite

obter informações detalhadas sobre as condições

climatéricas do arquipélago. Este ano o

observatório embarca na sua terceira aventura.

Trata-se do Madeira Ocean, uma ferramenta

que tem como principal objetivo distribuir

previsões oceanográficas. Apesar de serem

três aplicações com conceitos distintos, têm

um comum a mesma ambição: Divulgar o

conhecimento produzido pelo OOM. 

O OOM é um consórcio de entidades

regionais que executam atividades científicas

na área do mar. Criado em 2014, encontra-se

incubado na Agência Regional para o

Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia

e Inovação (ARDITI) e tem como objetivo

dinamizar as ciências do mar através da

execução de projetos e da publicação de

artigos científicos e de resultados. 

A oceanografia, a biodiversidade, a aquacultura,

as pescas e as alterações climáticas são as

principais áreas de atuação do observatório.

Em relação à última temática, o OOM tem

tentado mostrar a sua importância para o

futuro do planeta, sensibilizando a comunidade

local, através de um projeto focado nas

gerações mais jovens. O OOM-EDU, um programa

de promoção da literacia dos oceanos, já

chegou a cerca de 5 mil alunos e a 200 professores

do arquipélago.

Neste momento, o observatório conta

com cerca de 30 investigadores, focados em

“credibilizar e a dar mais visibilidade ao que é

feito ao nível das ciências do mar na região”, refere

Rui Caldeira, diretor da Comissão Diretiva do OOM. 

O consórcio encontra-se a recolher e a

difundir informação com o objetivo de que

possa ser utilizada tanto para o domínio

público, como para o privado. Com apoio

garantido até ao final de 2020, Rui Caldeira

afirma que o OOM tem a ambição de ser

observatório permanente, tornando-se num

sistema de monitorização ambiental. �
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In the Portuguese capital, November has
become synonymous with the Web

Summit, a panorama unlikely to change
until 2028. During the three days that
comprise Europe's largest tech conference,
Lisbon looks toward the future of innovation
and transforms itself into a tech Mecca.
The 2019 edition had around 70 thousand
participants hailing from 163 countries. A
total of more than two thousand start-ups
invested in the exposure conferred by the
Web Summit.

Dimmersions, Elemental Particle, Dobsware
(footAR), the Anturio (Home Fitness) Group
and Power of Touch were the up-and-coming
Madeiran businesses that participated in
the 2019 fair, as Alpha Startups – firms that
are in the pre-investment stage or whose
funding is under a million. Other than the five
startups, nine businesses and five Golden
partners from Madeira also participated.

Madeira also established its institutional
presence through the Madeira Islands stand,
a space with virtual and augmented reality
spaces – labelled 'Step Into Madeira' –
which served not only to promote the
Golden Partners but also as a meeting point
for all the Madeirans participating in the
Web Summit. �

Na capital portuguesa, novembro tem

sido sinónimo de Web Summit e até

2028 isso não deverá mudar. Durante os três

dias em que se realiza a maior conferência da

Europa na área das tecnologias, Lisboa olha

para o futuro da inovação e transforma-se

numa espécie de Meca tecnológica. A edição

de 2019 da Web Summit contou com cerca de

duas mil startups e 70 mil participantes

oriundos de 163 países. 

A Dimmersions, a Elemental Particle, o

FootAR (Dobsware), a Home Fitness (Antúrio) e

a Power of Touch foram as startups

madeirenses que participaram, em 2019,

na qualidade de Alpha Startups – projetos e

empresas emergentes que estão na fase de

pré-investimento ou que têm menos de um

milhão em financiamento. Para além das

cinco startups, participaram ainda nove

empresas tecnológicas madeirenses e cinco

Golden Partners.

A Madeira marcou presença institucional,

também, através do stand Madeira Islands, um

espaço com experiências de realidade aumentada

e virtual – apelidado de “Step Into Madeira” -

que serviu, não só, para promover os Golden

Partners, mas também como um ponto de

encontro para todos os madeirenses que

participaram da Web Summit. �

LIDO IN THE 30S

www.essential-madeira.com 14
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Technological Madeira
Madeiran startups
have been betting

on the exposure gained
by participating

in Europe's largest tech
conference. The Web
Summit, of course!

Startups madeirenses

têm apostado na exposição

da maior conferência

da Europa na área

das tecnologias.

A Web Summit, claro!

Essential Web Summit

EMADEIRA_SE_1a.qxp_Layout 1  19/08/20  13:40  Página 14



EMADEIRA_SE_1a.qxp_Layout 1  19/08/20  13:40  Página 15



www.essential-madeira.com 16

Madeira
inspires innovation

11 international startups shared knowledge
at the 3rd edition of the Madeira Startup Retreat

11 startups internacionais partilharam conhecimentos
na 3.ª edição do Madeira Startup Retreat

Essential Startup Retreat
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Achatbot that speaks to hotel guests,
building Rome in a day, discovering

a city as though we were in a videogame
and acquiring a card that gives us access
to several European ski resorts were some
of the ideas that were in Madeira between
January 13th and February 21st to participate
in the Madeira Startup Retreat.

'This third edition confirms that
Madeira sports the ideal location, as a
living laboratory, to host tests in the areas
of tourism and leisure. The tourism sector
is one of the main levers of the Region's
economy, it carries a heavy economic load,
representing 26% of the regional GDP and
great part of the wealth produced in the
region comes from activities associated
with this sector. However, because it is a
very competitive sector, it is necessary to
innovate and that is why the Regional
Government will always be willing to support
this type of initiatives undertaken by
Startup Madeira, making the most of
tourist resources in order to internationalize
the economy and make it more competitive',
says Rui Barreto, Regional Secretary for
the Economy in Madeira at the closing
ceremony of the 2020 edition. 

Sérgio Guerreiro, a representative of
Turismo de Portugal, highlighted the
progress made by the Madeiran event
over the past three years. In 2020, the
programme hosted 44 participants, from a
record number of 28 countries. At the end,
and after careful analysis, the jury selected
11 start-ups. 

The Madeira Startup retreat is an
initiative that combines a programme
for accelerating business takeoff with a
retreat for startups in the areas of travel
and leisure. In the region, the startups

Um chatbot que fala com os hóspedes

de um hotel, construir Roma num dia,

descobrir uma cidade como se estivéssemos

num videojogo e adquirir um cartão que nos

dá acesso a várias estâncias de ski europeias

foram algumas das ideias que estiveram na

Madeira, entre 13 de janeiro e 21 de fevereiro,

para participar no Madeira Startup Retreat.

“Esta terceira edição é a confirmação de

que a Madeira tem uma localização ideal, como

laboratório vivo, para testes nas áreas do

turismo e lazer. O setor do turismo é uma das

principais alavancas da economia da Região,

tem peso económico, representa 26% do PIB

regional e grande parte da riqueza produzida

advém das atividades associadas a esta área.

No entanto, por ser um setor muito competitivo,

é necessário inovar e por isso o Governo

Regional estará sempre disposto a apoiar este

tipo de iniciativas realizadas pela Startup

Madeira, aproveitando os recursos turísticos

para internacionalizar a economia, tornando-a

mais competitiva”, referiu Rui Barreto, Secretário

Regional de Economia da Madeira, na cerimónia

de encerramento da edição de 2020. 

Já Sérgio Guerreiro, representante do

Turismo de Portugal, destacou o progresso que

o evento madeirense tem tido ao longo dos

últimos três anos. Em 2020, o programa recebeu

44 inscrições, com um número recorde de 28

países envolvidos. No final, após uma análise

detalhada, o júri selecionou 11 startups. 

O Madeira Startup Retreat é uma iniciativa

que mistura um programa de aceleração e um

retiro para startups internacionais, nas áreas das

viagens e do turismo. Na região, as startups

Essential Startup Retreat

EMADEIRA_SE_1a.qxp_Layout 1  19/08/20  13:41  Página 17



combined their idea with moments
of leisure. 

Over six weeks, participants partook in
eight workshops, mentoring sessions, lectures,
a sprint and a demo-day. The Jesuits'
College, in Funchal, which houses the
Rectory of the University of Madeira was
the place selected for the gathering of 33
entrepreneurs and 15 guest mentors.

The selected emerging businesses also
had the opportunity to explore Madeira.
They dropped by Machico and Câmara de
Lobos where they had the time to
enjoy the typical espetada dish and the
traditional poncha drink. Entrepreneurs
were accompanied by five local hosts,
creating a daily link between the startups
and regional culture. 

Local Cave (Brazil), Localie (Netherlands),
Oveit (Romenia), Pelagic Dive Travel
(Australia), Qwixi (Letonia), Sally Road
Trips (United Kingdom), SnowPass (Portugal),
SpotAR (Germany), Tell the Hotel
(Switzerland), Wanda Maps (USA) and
YouTravel.me (Russia) were the startups
that had the opportunity to share their
knowledge during this edition of the event. 

For some of the firms, participating in
the Madeira Startup retreat ended up
completely changing their lives. That was
the case with Wanda Maps, a community
created to share maps of experiences
customized with local recommendations.
After spending six weeks in Madeira,
Viktoriia Pavlova and Navit Reid decided
to incubate their business in the region. 

'We decided it was the perfect opportunity
to continue our business here', says
Wanda Maps' Viktoriia Pavlova. The
Chief Technology Officer (CTO) and co-
founder of the American firm also paid
compliments to the information and
technology professionals and students of
the University of Madeira, highlighting
those from the Culture Studies degree.
She further mentioned that the arrival of
Wanda Maps on the island could open
some doors to these students in whom she
saw 'amazing skills'. 

33 entrepreneurs from 11 countries
representing 13 nationalities participated
in the event's third edition. In all of its
editions, the event has brought to the
region a total 29 international start-ups, 40
mentors and 93 entrepreneurs who
represented a total 15 nationalities. As a
result of its success, the 2021 edition has
already been confirmed. � 

conciliaram o desenvolvimento das ideias com

momentos de lazer.

Durante seis semanas, os participantes

tiveram oito workshops, sessões de mentoria,

palestras, um sprint e um demo-day. O Colégio

dos Jesuítas, no Funchal, onde funciona a

Reitoria da Universidade da Madeira, foi o local

escolhido para reunir os 33 empreendedores e

os 15 mentores convidados. 

As empresas emergentes selecionadas

tiveram ainda a oportunidade de explorar a

Madeira. Passaram por Machico e Câmara de

Lobos, e tiveram tempo tempo para saborear a

típica espetada e beber a tradicional poncha.

Os empreendedores foram acompanhados

por cinco local hosts, criando, desta forma,

uma ligação diária entre as startups e a

cultural regional. 

Local Cave (Brasil), Localie (Países Baixos),

Oveit (Roménia), Pelagic Dive Travel (Austrália),

Qwixi (Letónia), Sally Road Trips (Reino Unido),

SnowPass (Portugal), SpotAR (Alemanha), Tell

the Hotel (Suiça), Wanda Maps (EUA) e

YouTravel.me (Rússia) foram as startups

que tiveram a oportunidade de partilhar

conhecimentos durante a edição do evento. 

Para algumas empresas, a participação no

Madeira Startup Retreat acabou por mudar por

completo as suas vidas. Foi o caso da Wanda

Maps, uma comunidade para criar e compartilhar

mapas de experiências personalizados com

recomendações locais. Após passarem seis

semanas na Madeira, Viktoriia Pavlova e Navit

Reid decidiram incubar a empresa na região. 

“Decidimos que era a oportunidade perfeita

para continuarmos o nosso negócio aqui”,

afirmou Viktoriia Pavlova, da Wanda Maps. A

Chief Technology Officer (CTO) – diretora

técnica para a tecnologia em português - e

cofundadora da empresa americana elogiou

ainda os profissionais das tecnologias de informação

e os alunos da Universidade da Madeira,

destacando os de Estudos de Cultura, e referiu

que a vinda Wanda Maps para a ilha poderá

abrir algumas portas a estes estudantes, nos

quais detetou “competências espantosas”. 

Na 3.ª edição do evento, marcaram

presença 33 empreendedores de 11 países,

representando 13 nacionalidades. No total

das edições, o Madeira Startup Retreat já

reuniu na região 29 startups internacionais,

40 mentores, 93 empreendedores, que

representaram um total de 15 nacionalidades.

Fruto do sucesso, para 2021 está já confirmada

uma nova edição. � 
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It is now easier to choose museums,
viewpoints, restaurants or even the selfie

points that you want to visit during your stay
in Madeira. The Madeiran firm Digital Points
wants to change the way we discover cities.

Through a mobile app, it is possible to
organize a tourism route customized to the
user. The idea is for someone with only a
couple of hours free to be able to
customize their itinerary. The app gathers
all the necessary information, selects
the most relevant points of interest and
generates an itinerary to maximize the
visitor's experience. 

In Funchal, for instance, there are
around 200 points of interest, distributed
amongst four itineraries. 

'The initial idea was an augmented
reality map, but with the help of Startup
Madeira, and after refining some details,
the project evolved into a virtual reality
app', explains Bárbara Rodrigues, one
of the people who manage Digital
Points, along with Bruna Livramento and
Ricardo Livramento.

The business is incubated at Startup
Madeira, after having been a finalist at the
startNOW and participated at the Tourism
Innovation Challenge and having placed 2nd
in the Tourism Up' 19, an acceleration programme
with the purpose of helping start-ups to
develop businesses in the tourism sector. �

Agora é mais fácil escolher os museus,

miradouros, restaurantes ou até

mesmo os selfie points que quer visitar durante

a sua estadia na Madeira. A empresa

madeirense Digital Points quer mudar a forma

como descobrimos as cidades.

Através de um aplicativo móvel é possível

organizar um roteiro turístico à medida do

utilizador. A ideia é que alguém com apenas

duas ou três horas possa personalizar o seu

itinerário. Desta forma, a aplicação reúne

todas as informações necessárias, seleciona os

pontos de interesse mais relevantes e gera

um itinerário que visa a maximizar a experiência

do visitante. 

No Funchal, por exemplo, estão destacados

cerca de 200 pontos de interesse, distribuídos

por quatro itinerários. 

“A ideia inicial era um mapa de realidade

aumentada, mas com a ajuda da Startup

Madeira e após limar algumas arestas, o projeto

evoluiu para uma aplicação de realidade

aumentada”, explica Bárbara Rodrigues, uma

das responsáveis da Digital Points, a par de

Bruna Livramento e Ricardo Livramento. 

A empresa encontra-se incubada na

Startup Madeira, após ter sido finalista no

startNOW, participado no Tourism Innovation

Challenge e ficado em 2.º lugar no Turismo UP’19,

um programa de aceleração que tem como

objetivo apoiar startups no desenvolvimento

de negócios no setor do turismo.  �

Digital Points offers
a tourism itinerary

of Madeira that can be
custom-tailored just

by touching one's phone

A Digital Points propõe

um roteiro turístico

da Madeira feito à medida

de um toque no seu

telemóvel

Tourism at the tip   
of one's fingers

Essential Tourism
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Preparing to

create

Schools and universities of the 19th
century with professors from the

20th century for students of the 21st
century. This is a qualification one often
finds in conferences on education and
seeks to characterize the educational
system of our times. The 4th industrial
revolution has demanded that students
have a wider gamut of holistic skills in
order to prosper in the modern world.
Creativity, innovation and interpersonal
skills are some of the required attributes.
Aware of these needs, the University of
Madeira (UMa) has revealed itself attentive
and has the ambition to be at the forefront
of this transformation.

'The role of universities is to promote
in their students, spaces and moments
wherein they can be creative because no

Escolas e universidades do século XIX

com professores do século XX para

alunos do século XXI. Esta é uma das frases mais

ouvidas em conferências sobre a área da

educação e pretende caracterizar o sistema

ensino dos nossos dias. A 4.ª revolução industrial

veio a exigir que os alunos tenham uma gama

de competências holísticas para prosperar

no mundo moderno. Criatividade, inovação e

habilidades interpessoais são algumas das

características necessárias. Ciente destas

necessidades, a Universidade da Madeira (UMa)

mostra-se atenta e tem a ambição de estar na

primeira linha desta transformação.

“O papel das universidades é promover nos

seus alunos espaços e momentos em que

possam ser criativos porque ninguém nasce

empreendedor”, afirmou Elsa Fernandes,

docente na Universidade da Madeira desde

At the height of the fourth
industrial revolution, the

University of Madeira
wants to be at the forefront

and promote innovation
and entrepreneurship

Em plena 4.ª revolução
industrial, a Universidade

da Madeira quer estar
na linha da frente

e promover a inovação
e o empreendedorismo
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one is born an entrepreneur', says Elsa
Fernandes, professor at the University
of Madeira since 1997 and Vice-rector
since 2017, in charge of following the
areas of research, internationalization,
innovation and entrepreneurship of the
Madeiran academia. 

This year saw UMa installed its first
classroom of the future. It is an active
learning laboratory in which learners are
motivated to intervene actively in the
teaching process. Interactive boars, robots,
3D printers, drones and moveable furniture
which allows the classroom to be
reconfigured in just a few minutes are
some of the qualities of this new lab which
will be used to teach not only students and
teachers but also in the entrepreneurship
area. 'It is necessary to work in this area,

giving students the opportunity to get
involved in these processes and learn
how to become entrepreneurs', the vice-
rector explains.

In recent years, UMa has also motivated
its students to participate in several
competitions in the areas of innovation and
entrepreneurship, like the Poliempreende,
European Innovation Academy and Premivalo
H-INNOVA contests. The latter is about
the development of business ideas
connected to health. The winning team
will be creating a startup that will be
housed in the new hospital of Madeira.
Elsa Fernandes highlights the importance
of participating in these events. They are
useful to understand that 'in spite of our
being in an outermost region we are
neither better nor worse than others. In a

1997 e Vice-Reitora desde 2017, responsável

por acompanhar as áreas da investigação,

internacionalização, inovação e empreendedorismo

da academia madeirense. 

Este ano a UMa inaugurou a sua primeira

sala do futuro. Trata-se de um laboratório de

aprendizagem ativa, em que os aprendizes são

incentivados a intervir durante o processo de

ensino. Quadros interativos, robôs, impressoras

3D, drones e mobiliário de fácil movimentação,

que permite a reconfiguração da sala de aula

em poucos minutos, são algumas das valências

do novo laboratório, que irá ser utilizado não

apenas na formação de professores e alunos,

mas também na área do empreendedorismo.

“É preciso trabalhar essa área, disponibilizando

oportunidades aos alunos para que se

envolvam nestes processos e aprendam a ser

empreendedores”, explicou a vice-reitora. 

Ao longos dos últimos anos a UMa tem

também incentivado os seus alunos a participar

de diversos concursos na área da inovação e

empreendedorismo, como o Poliempreende, o

European Innovation Academy e o Premivalor

H-INNOVA. Em relação a este último, a

competição visa a desenvolver ideias de

negócio ligadas à saúde. A equipa vencedora

criará uma startup que ficará alojada no novo

hospital da Madeira. Elsa Fernandes destaca a

importância destas participações. Servem para

perceber que, “apesar de estarmos numa região

ultraperiférica, não somos melhores nem piores

do que os outros. Num mundo global as

diferenças tendem a esbater-se e as novas

tecnologias trouxeram a possibilidade de

interagir com pessoas de todo o mundo.”

Em relação à investigação e a parcerias com

o sector empresarial, Elsa Fernandes fala

também de uma vitória da UMa. Se antigamente

era a universidade que incentivava as empresas

a concorrer a projetos, hoje em dia são já várias

as empresas que têm procurado a academia

madeirense. Mesmo assim, a vice-reitora

gostaria de ver “mais empresas madeirenses a

fazer investigação em casa” e olha para o

Centro Internacional de Negócios da Madeira

como uma oportunidade de trazer inovação

na investigação. 

Outro dos desafios é conseguir uma maior

aproximação do público em relação ao que

Essential Teaching
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Essential Teaching

global world differences tend to abate and
new technologies have brought with them
the possibility of interacting with people
from all over the world'. 

In regards to research and partnerships
with the business sector, Elsa Fernandes
also speaks of victory for Uma. If in old
times it was the university that motivated
businesses to apply for projects, nowadays
ther are already several firms that have
sought the Madeiran university of their
own accord. Even so, the vice-rector would
like to see 'more Madeiran firms doing
research at home' and she looks at the
International Business Centre Madeira
as an opportunity to bring innovation
to research.

Another challenge concerns bridging
the gap between the public and what is

being produced at the university. As an example,
she mentions the Macaronight event, in
which the population can visit the university's
laboratories, participate in workshops
and meet researchers. Elsa Fernandes
mentions a need to 'change the view that
the scientist is that person in glasses and a
lab coat who sits isolated in a lab' and that
events like this can don that. 

To help promote the work developed at
the university, this year also saw the
creation of a digital marketing laboratory.
Even though it is the youngest higher
education institution in Portugal, Uma has
shown it is at the forefront of innovation.
Taking into consideration technological
changes to teaching, innovation has to be
regarded as a 'way of being in the university',
concludes Elsa Fernandes.  �

está a ser produzido na universidade. Deu

como exemplo o evento Macaronight, em que

a população pôde visitar os laboratórios da

academia, participar em workshops e conhecer

os investigadores. Elsa Fernandes falou

numa necessidade de “mudar a visão de que o

cientista não é só aquele senhor de bata e

óculos que está fechado no laboratório”, e isso

pode ser feito com eventos como este. 

Para ajudar na promoção do trabalho

desenvolvido na universidade foi criado

também, este ano, o laboratório de marketing

digital. Apesar de ser a instituição de ensino

superior público mais nova Portugal, a UMa

tem mostrado que quer estar na linha da

frente na inovação. Tendo em conta as

mudanças tecnológicas no ensino, a inovação

tem de ser vista como uma “forma de estar da

universidade”, concluiu Elsa Fernandes. �
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Ido not share the idea that the promise
of good quality of life is enough to bring

researchers to the region'. In the opinion
of Professor João Rodrigues, the director
of the Madeira Chemistry Research Centre
(CQM), broadened research environments,
good working conditions and adequate
equipment are the variables that can make
the difference for a researcher who is looking
into whether to develop their research in
the archipelago.  

Around 17% of CQM researchers are
expats from countries like The Czech
Republic, Venezuela, or China. There are
a total 80 professionals, 24 PhD holders.
Since its creation in 2004, the centre has
the ambition of becoming a reference in
the Macaronesia area, a geographical space
of economic and political cooperation
comprising Madeira, the Azores, the Canary
Islands and Cape Verde. João Rodrigues

Não partilho da ideia de que a
promessa de uma boa qualidade de

vida seja suficiente para atrair investigadores
para a região”. Ambientes de investigação
alargados, boas condições de trabalho e
equipamento adequado são, na opinião do
Professor João Rodrigues, diretor do Centro de
Química da Madeira (CQM), as variáveis que
poderão fazer a diferença para um investigador
na hora de escolher o arquipélago para
desenvolver a sua pesquisa.

Cerca de 17% dos investigadores do CQM
são expatriados, de países como a República
Checa, a Venezuela, ou a China. No total são
cerca de 80 profissionais, 24 deles doutorados.
Desde a sua criação, em 2004, o centro tem a
ambição de ser uma referência na área geográfica
da Macaronésia, constituída pelos arquipélagos
da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, uma
área de cooperação política e económica. João
Rodrigues refere que o CQM é, neste momento,

From Madeira
to the world

Created in 2004,
the Madeira Chemistry
Research Centre wants
to be an ever-growing
reference in its field,

bringing over researchers
from the four corners of

the world

Criado em 2004, o Centro
de Química da Madeira

quer ser cada vez mais uma
referência na sua área,

atraindo investigadores dos
quatro cantos do mundo
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mentions that CQM is currently 'well
regarded on the national level', having
been assessed as 'Very Good' by the
Science and Technology Foundation
(FCT) – the Portuguese governmental
institution in charge of funding and assessing
the scientific system. This is the reason
why it has been able to attract researchers
'from the world over'. 

CQM has been directing its research
to the fields of health and wellbeing,
agrifood quality and, more recently, marine
resources, always with a view to cooperating
with the business sector. It is about
'foundational and applied' research, not
that much focused on development,
explains the centre's director. Up until
recently, the centre was offering technical
support to a Madeiran business operating
in the cider production field and developing
techniques for the detection of cancer but

researchers have also previously worked
on the optimization of Madeira Wine,
helping to solve producers' problems. 

Training professionals is one of CQM's
big investments. By making available
their equipment, human and economic
resources, the centre supports the
undergraduate degree in biochemistry, the
masters' degrees in nanochemistry and
nanomaterials and applied biochemistry
and the doctoral degree in chemistry, all
ministered by the University of Madeira.
Many of the students end up being
integrated into the research centre's team,
but the professor reveals it has been difficult
to place some of them, owing to financial
constraints, as well as competition from
other centres and businesses. 'The centre
cannot absorb every person and it is true
that scientific research is very precarious.
Right now, my main concern is to place

“muito bem visto a nível nacional”, devido à sua
avaliação de “Muito bom” atribuída pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) –
a entidade governamental portuguesa
responsável pelo financiamento e avaliação
do sistema científico –, razão pela qual tem
conseguido atrair investigadores de “todas as
partes do mundo”. 

O CQM tem direcionado a sua investigação
para as áreas da saúde e bem-estar, da
qualidade agroalimentar e, mais recentemente,
dos recursos do mar, sempre tendo em vista a
cooperação com o sector empresarial. Trata-se
de uma investigação “fundamental e aplicada”,
pouco focada no desenvolvimento, explica o
diretor do centro. Até há pouco tempo, o
centro encontrava-se a prestar apoio técnico a
uma empresa madeirense na área da produção
de sidra e a desenvolver técnicas para a
deteção do cancro, mas os investigadores
também já trabalharam no processo de
otimização do Vinho Madeira, ajudando na
resolução de problemas dos produtores. 

A formação de profissionais é uma
das grandes apostas do CQM. Através da
disponibilização dos seus equipamentos, recursos
humanos e económicos, o centro apoia a
licenciatura em bioquímica, os mestrados em
nanoquímica e nanomateriais e bioquímica
aplicada, e o doutoramento em química, todos
da Universidade da Madeira. Muitos dos
estudantes acabam por integrar a equipa do
centro de investigação, mas o professor revela
que tem sido difícil fixar alguns deles, seja
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those who are very good because their
knowledge is difficult to replicate, he says. 

As well as doing research, providing
services and supporting training, the
centre has a fourth pillar: the promotion of
science and scientific culture. It was
with that goal that the 'chemistry is fun'
initiative was born in 1995, before CQM
had even been established. The initiative
gathers dozens of children and youths,
from kindergarten to middle school, to do
interactive experimental and educational

activities. It is an opportunity to raise
awareness through simple experiments
that display the application of chemistry
and thus contributes to motivate future
students, as well as to dispel some
common misconceptions.

Further complementing this project is
'Bridging the gap', a programme that seeks
to bring society closer to the centre.
Participants are given the opportunity to
visit CQM facilities as well as to interact
with researchers who work in the centre. �

devido a uma vertente financeira, seja devido à
competição com outros centros e empresas. “O
centro não pode absorver todas as pessoas e é
verdade que existe muita precariedade na
investigação científica. Neste momento a
minha preocupação é fixar aqueles que
são bons, pois eles têm um conhecimento que
é difícil de replicar”, afirma.  

Para além da investigação, dos serviços e
do apoio à formação, o centro tem ainda como
quarto pilar a divulgação da ciência e da cultura
científica. É com esse objetivo em mente que
nasceu “A química é divertida”. O projeto, que
teve a sua primeira edição em 1995, ainda antes
da formação do CQM, reúne dezenas de
crianças e jovens, do jardim-de-infância ao
ensino médio, à volta de atividades interativas
experimentais e educacionais. É uma oportunidade
para a sensibilização através de experiências
simples que mostram a aplicação da química,
contribuindo para motivar futuros estudantes,
mas também para desfazer alguns mitos.

A complementar este projeto existe ainda
o “Bridging the gap”, um programa que procura
aproxima a sociedade cível do centro. Os
participantes têm a oportunidade de visitar as
instalações do CQM, mas também de interagir
investigadores que trabalham no centro. �
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An important molecule in the field
of health, dendrimers belong to the

polymers family – which we identify with
plastics -, but their branched structure and
malleability have fascinated researchers. 

The Madeira Chemistry Research
Centre (CQM) is developing materials for
health, which encompasses dendrimers.
'We have an analytical component that involves
techniques to identify what is known as
disease markers', explains João Rodrigues,
director of the centre.

Already in their initial stages, some
types of cancer produce smells. These are
recognizable and detectable molecules.
CQM is developing techniques to identify
low concentrations, contributing to the
detection of some cancers in their initial
stages. But research in the area of health
is not limited to this field. 'Some
dendrimers are being tested for the fight
against HIV', the professor mentions. 

In the field of dendrimers, CQM is
part of the world's 'most advanced
research club'. Proof of this importance is
the fact that the centre has managed to
bring to Madeira the organisers of the
International Dendrimers Symposium in
2019. It is the most important conference
in the world for this field. Participants
share knowledge about the most
recent developments in the design,
synthesis and application of
dendrimers and dendritic polymers.

The event was held in
Portugal for the first time
and gathered 300 specialists
in Madeira. �

Uma molécula importante para a área
da saúde, os dendrímeros pertencem

à família dos polímeros – que identificamos com
os plásticos –, mas a sua estrutura ramificada e a
maleabilidade têm fascinado os investigadores.

O Centro de Química da Madeira (CQM)
está a desenvolver matérias para a saúde, onde
se enquadram os dendrímeros. “Temos uma
componente analítica que passa pelo desen-
volvimento de técnicas para a identificação
daquilo que se chama marcadores de doenças”,
explica o João Rodrigues, responsável pelo
centro.

Alguns tipos de cancro, logo na sua fase inicial,
produzem cheiros. São moléculas reconhecíveis
e detetáveis. O CQM encontra-se a desenvolver
técnicas para as identificar a baixas concentrações,
contribuindo para a deteção de alguns cancros
na sua fase inicial. Mas a investigação na área
da saúde não se esgota nesta vertente. “Alguns
dos dendrímeros estão a ser testados no combate
ao HIV”, refere o professor. 

Na área dos dendrímeros o CQM integra “o
clube mais avançado de investigação” a nível
mundial. Prova dessa importância é o fato de o
centro ter conseguido trazer para a Madeira, em
2019, a organização do International Dendrimers
Symposium. Trata-se da conferência mundial

mais importante da área, onde são
partilhados os mais recentes
desenvolvimentos em design,
síntese e aplicação dos dendrímeros

e polímeros dentríticos. 
Foi a primeira vez que

o evento foi organizado
em Portugal, reunindo
na Madeira cerca de 300
especialistas. �

Innovation in health 

The Madeira
Chemistry Research

Centre already is
a world reference

in the field of dendrimers

O Centro de
Química da Madeira
é já uma referência

a nível mundial na área
dos dendrímeros
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Innovation at the service of rehabilitation.
For several years now, the Madeira

Interactive Technologies Institute (M-ITI)
has been developing a platform for
stroke victims or people with motor and
cognitive impairments.

The NeuroRehabLab combines technology
and innovation with healthcare. Sergi
Bermudez, professor at the University of
Madeira, is one of the project leaders and
he says that the big challenge for the lab is
to know how it is possible to employ new
technologies in an intelligent manner in
order to improve approaches and clinical
practices for those who are afflicted by this
kind of pathology.

One of the solutions that were found
lies in videogames. The NeuroRehabLab
has been creating apps for people with
motor and cognitive impairments. 

For instance, navigating in a town
called 'Rehab City', fulfilling several tasks
like going to the pharmacy, a cash point or
the supermarket. At the latter, the patient
can select several products, cancel his
order and even compare prices. The goal
is to simulate the several challenges that
the user will face in his daily life. And, of
course, help them to recover and giving
them their independence. 

With the same goal but a different
methodology, patients are challenged to
guide a canoe through a virtual river. This
simulation helps to restore the neural
pathways of patients. In this case, patients
need only select the direction of the virtual oars.

As well as health benefits, the socioeconomic
impact of these systems has also been
significant. Not only do they enable new
solutions in the eHealth area, these programmes

Inovação em serviços de reabilitação. Há

vários anos que o Madeira Interactive

Technologies Institute (M-ITI) desenvolveu uma

plataforma para ajudar vítimas de acidente

vascular cerebral (AVC), ou com dificuldades

motoras e cognitivas.

O NeuroRehabLab tem aliado a tecnologia

e a inovação aos cuidados de saúde. Sergi

Bermudez, professor na Universidade da

Madeira e um dos responsáveis pelo projeto,

afirma que o grande desafio do laboratório é

saber de que modo é possível utilizar as novas

tecnologias, de uma maneira inteligente,

para melhorar as abordagens e as práticas

clínicas para quem é afetado por estes tipos

de patologias.

Uma das soluções encontradas surgiu nos

videojogos. O NeuroRehabLab tem criado

aplicações para pessoas com dificuldades

motoras e cognitivas. 

Essential Research

Innovative
rehabilitation
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allow for a more customizable recovery
that can be done from home. In this way,
it is possible to reduce the financial costs
of healthcare systems. 

The research and solutions produced
by the NeuroRehabLab have attracted the
attention of several health institutions in
Portugal, and beyond. The work has had
impressive results, with pioneering therapies
that are already being applied in the
healthcare system of Madeira and Porto
Santo. The region is actually one of two
places in Portugal that use the rehabilitation
system developed at the Madeiran lab. 

The Madeiran lab has about twenty-five
members, including university professors
and masters and doctoral students of several
nationalities who challenge the traditional
practices in the health area on a daily
basis. Marching toward health 2.0. �

Por exemplo, navegar numa cidade

chamada “Rehab City”, com várias tarefas como

ir à farmácia, ao multibanco ou ao supermercado.

Nesta última, o paciente poderá selecionar

vários produtos, cancelar o seu pedido e até

comparar preços. O objetivo é simular os vários

desafios que o utilizador poderá vir a ter no

dia-a-dia. E claro, ajudar na sua recuperação,

dando-lhe independência. 

Com o mesmo propósito, mas com uma

metodologia diferente, os pacientes são

desafiados a orientar uma canoa por um rio

virtual. Esta simulação ajuda a restaurar os

caminhos neurológicos dos doentes. Neste

caso, os pacientes têm apenas de selecionar a

direção dos remos virtuais. 

Além dos benefícios na área da saúde, o

impacto socioeconómico destes sistemas tem

sido significativo. Além de permitirem novas

soluções na área da eHealth, estes programas

possibilitam uma recuperação mais personalizada

e que pode ser feita a partir de casa. Desta

forma, é possível também diminuir a carga

financeira dos sistemas de saúde. 

A investigação e as soluções encontradas

pelo NeuroRehabLab atraíram a atenção de

várias instituições de saúde em Portugal e não

só. O trabalho tem tido resultados impressionantes,

com terapias pioneiras, que já estão a ser

aplicadas no sistema de saúde da Madeira e do

Porto Santo. A região é mesmo um dos dois

sítios, em Portugal a utilizar o sistema de

reabilitação do laboratório madeirense. 

O laboratório madeirense conta com

cerca de vinte e cinco elementos, incluindo

professores universitários, alunos de mestrado

e doutoramento, de várias nacionalidades,

que desafiam diariamente as práticas mais

tradicionais da área da saúde. Rumo a uma

saúde 2.0. . �

Essential Research

The University of Madeira's NeuroRehabLab combines innovation
and technology with healthcare through videogames

O NeuroRehabLab da Universidade da Madeira alia a inovação
e a tecnologia aos cuidados de saúde, através dos videojogos
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This is one of those stories where a set
of coincidences leads to a happy

ending. In 2016, Thomas Berndorfer,
an Austrian entrepreneur, was in the
neighbouring Canary Islands archipelago
looking for an apartment because of his
need for the sun. At the time living in
Wiena, Berndorfer suffered from seasonal
affective disorder, a change in mood
caused by lower amounts of sunlight that
occurs in certain climates.

During his search for a place to
spend winter in, he saw a piece in an
Austrian publication that would
change his life. The article revealed
a list of regions in the European
Union that benefited from a
fiscal climate favourable to
investment. It was the first time

Éuma daquelas histórias em que um

conjunto de acasos leva-nos até a um

final feliz. Em 2016, Thomas Berndorfer, um

empresário austríaco, encontrava-se no

arquipélago vizinho das Canárias à procura de

um apartamento devido à sua necessidade de

sol. A viver em Viena na altura, Berndorfer

sofria de transtorno afetivo sazonal,

uma alteração de humor causada pela

menor quantidade de luz solar que

ocorre em certos climas.

Durante a busca por um lugar

onde passar o inverno, viu publicada

na imprensa austríaca uma notícia

que lhe iria mudar a vida. O artigo

revelava uma lista de regiões na União

Europeia que beneficiavam de um

regime fiscal favorável ao investimento.

Foi a primeira vez que Berndorfer olhou

Working
and investing
in paradise

Sun, flight connections to several European capitals,
an attractive cost of life and competitive fiscal incentives.
These are the reasons to invest in Madeira

Sol, ligações áreas para várias
capitais europeias, baixo custo
de vida e incentivos fiscais
competitivos. As razões para
investir na Madeira
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Berndorfer saw Madeira as good place in
which to invest.

Shortly after, he travelled to the
Portuguese Autonomous Region. This
entrepreneur's crush on Madeira transformed
into the perfect marriage very quickly. 'I
fell in love with the island, the perfect
place for an Austrian', he says. Connecting
Software made its arrival on the island
in 2017. 

The entities operating in the International
Business Centre Madeira (IBC-M) benefit
from one of the European Union's most
advantageous fiscal regimes. Some of the
known advantages include a reduced rate
on taxes (5%); an 80% reduction on stamp
tax rates, municipal taxes on transactions,
municipal taxes on real estate, regional and
municipal levies, notary and registration

para a Madeira como um bom local

para investir. 

Pouco tempo depois viajou para a Região

Autónoma Portuguesa. O namoro deste

empreendedor com a Madeira não demorou

muito até se tornar num casamento perfeito.

“Apaixonei-me pela ilha, o lugar perfeito para

um austríaco”, afirmou. Em 2017 a Connecting

Software chegava oficialmente à ilha. 

As entidades a operar no Centro

Internacional de Negócios da Madeira (CINM)

beneficiam de um dos regimes fiscais mais

vantajosos da União Europeia. Algumas das

vantagens conhecidas são a taxa reduzida de

imposto sobre o rendimento (5%); a redução

de 80% nas taxas de imposto do selo, imposto

municipal sobre transações, imposto municipal

sobre imóveis, derramas regional e municipal,

emolumentos notariais e de registo; e a isenção

da obrigação de reter na fonte o pagamento

de royalties, serviços e juros a terceiros. 

Para estarem elegíveis para estes benefícios,

as empresas que escolham investir ao

abrigo do regime de baixa tributação da

Madeira têm ainda de assegurar entre um a

cinco postos de trabalho nos primeiros

seis meses de atividade e a realização de

um investimento mínimo de €75 mil na

aquisição de ativos fixos tangíveis ou

intangíveis, nos dois primeiros anos de

atividade. Caso as empresas criem seis ou mais

postos de trabalho, já não se encontram

obrigadas a realizar qualquer investimento mínimo. 

Neste momento, Thomas Berndorfer dá

emprego a 15 pessoas na Região Autónoma

da Madeira e 25 na Eslováquia, país onde a

Connecting Software tem parte da equipa

de programadores. 

Essential Investment
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emoluments; and exemption from the
obligation to retain the payment of
royalties, services and interests to third
parties at the source.

In order to be eligible for these benefits,
businesses that choose to invest under the
tutelage of the low taxation regimen of
Madeira also have to ensure between one
and five work positions in the first six
months of activity as well as a minimum
investment of €75 thousand in the acquisition
of set assets, tangible or intangible, in the
first two years of activity. Should businesses

create six or more work positions, they are
no longer under the obligation to fulfil any
minimum investment. 

At the moment, Thomas Berndorfer
employs 15 people in the Autonomous
Region of Madeira and 24 in Slovakia, the
country where Connecting Software has
part of their team of programmers. 

With the help of Startup Madeira, the
firm established a connection with the
University of Madeira and already has
several local students employed in
its workforce. 

Com a ajuda da Startup Madeira, a empresa

estabeleceu uma ligação com a Universidade

da Madeira e conta já com vários alunos locais

nos seus quadros. 

Agora, a Connecting Software quer atrair

mais pessoas para trabalhar na Madeira, tendo

como trunfo a qualidade de vida que a ilha

pode oferecer. Berndorfer sublinhou que ainda

é normal as grandes empresas estarem nas

“sujas e barulhentas” grandes cidades, mas

acredita que esse panorama está a mudar e que

cada vez mais o equilíbrio entre a vida

profissional e privada é valorizado. 

Para além do sol, de uma boa conexão à

internet e das ligações aéreas frequentes

com grandes capitais europeias, Berndorfer

destaca ainda a afetividade dos habitantes

locais, os baixos níveis de poluição, de taxa de

crime e de custo de vida como fatores que

distinguem o arquipélago. 

Roy Garibaldi, Administrador Executivo da

Sociedade de Desenvolvimento da Madeira

(SDM), concessionária do CINM, revelou que as

empresas que se encontram sedeadas no

Centro Internacional são oriundas de 70 países

e traçou-lhes o perfil: Projetos na larga escala

de economias maduras, de países da União

Europeia ou da Organização para a Cooperação

e Desenvolvimento Económico (OCDE). 

Em dezembro de 2019, o número de

entidades licenciadas nas três áreas de atividade

do CINM era de 2.307, um valor três por cento

superior a 2018. O centro tem atividade na área

dos Serviços Internacionais, Registo Internacional

de Navios (MAR) e Zona Franca Industrial. De
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Now, Connecting Software seeks to attract
more people to work in Madeira, with the
added benefit of the quality of life that the
island can offer. Berndorfer stresses that it
is still normal for big business to be located
in big 'dirty and noisy' cities but he believes
that this picture is changing and that people
seek more and more a balance between their
professional and their work lives.

As well as the sun, a good internet
connection and frequent flight connections
to great European capitals, Berndorfer
further highlights the warmth of the locals,
the low levels of pollution, low crime rate and
low living costs as factors that differentiate
the archipelago. 

Roy Garibaldi, CEO of the Madeira
Development Society (SDM), the licensers
for the IBC-M, revealed that firms
headquartered at the International Centre
hail from 70 countries and profiles them
as: Projects in the large scale of mature
economies, from countries in the European
Union or the Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD). 

In December 2019, the number of
licensed entities in the three areas of
activity of the ICB-M was 2, 307, a figure
three per cent higher than that of 2018.
The centre is active in the fields of
International Services, International Ship
Registration (MAR) and the Free Economic
Zone. According to the Tax Authority, the
contribution for the total fiscal revenue of
Madeira sits at 15%, and the total number
of work positions created as a direct result,
and excluding the crews of ships registered
at MAR numbers around 3 thousand. 

While a majority of these figures
corresponds to foreign businesses,
Garibaldi mentions that over recent years
there has been 'a growing interest by
several Portuguese sectors who look at

acordo com a Autoridade Tributária, o contributo

para o total da receita fiscal da Madeira é de

cerca de 15%, e o número de postos de trabalho

diretos criados, excluindo os tripulantes dos

navios registados no MAR, é de cerca de 3 mil.

Apesar de grande parte deste número ser

empresas estrangeiras, Garibaldi referiu que nos

últimos anos se tem verificado “um crescente

interesse de vários setores portugueses,

que olham para a Madeira como uma das

opções mais válidas e competitivas para

o desenvolvimento dos seus processos

de internacionalização”. 

Foi exatamente pela aposta num negócio

internacional que Pedro Camacho e Roberto

Freitas optaram por ligar a sua empresa ao

CINM. Criada em 2017, a Nearsoft tem

desenvolvido projetos na área da banca digital,

governamental e na vertente do e-learning,

com o software da empresa portuguesa a já

ter chegado a países como a Guatemala,

Honduras, Colômbia, Angola, Cabo Verde e

Moçambique. Em 2019, 90% dos negócios efe-

tuados pela Nearsoft foram com entidades com

sede fora de Portugal. 

Os benefícios do CINM, a qualidade de vida

e as condições de trabalho, um dos pilares da

empresa, foram as razões que levaram os dois

engenheiros a iniciar o seu projeto na região.

“Acreditamos que numa metrópole não seja

Essential Investment

PEDRO CAMACHO AND ROBERTO FREITAS

ROY GARIBALDI
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Madeira as one of the most valid and
competitive operations for the development
of their internationalisation processes'.

It was exactly because of the bet in an
international business that Pedro Camacho
and Roberto Freitas chose to connect their
business to the IBC-M. Created in 2017,
Nearsoft has been developing projects in
governmental and digital banking, and
in e-learning, with the software of this
Portuguese firm having reached countries
such as Guatemala, the Honduras, Colombia,
Angola, Cape Verde and Mozambique. In
2019, 90% of Nearsoft's business was with
entities headquartered outside of Portugal.

The benefits of the IBC-M, and the
quality of life and worm conditions, one of
the pillars of the business, were the
reasons that led the two engineers to start
their project in the region. 'We believe that
in a metropolis the quality of life that one

possível ter a qualidade de vida que se

tem em cidades como o Funchal”, referiu

Pedro Camacho. 

Já Roberto Freitas sublinhou que estar

no CINM ajuda a reduzir os encargos financeiros

da empresa o que lhes permite competir com

outras entidades que têm a sua sede em

capitais europeias, acabando por ter outro tipo

de encargos. “Permite-nos equilibrar a balança

e sermos competitivos”, sumarizou. 

Atualmente a Nearsoft emprega cerca de

20 pessoas. A maioria trabalha na Madeira, mas

a empresa conta já com um pequeno escritório

na Macedónia do Norte. O objetivo a curto

prazo é ser uma empresa de referência na área

da inovação, mas tem a ambição de ser a maior

na área de tecnologia na Madeira.

Seja pelo sol ou pelos benefícios fiscais,

pelas ligações áreas ou pelo baixo custo de

vida, a Madeira é cada vez mais vista como um

pequeno paraíso onde investir. �

has in cities like Funchal is impossible',
says Pedro Camacho. 

Roberto Freitas emphasises how being at
the IBC-M helps to reduce the financial
burdens of the firm, which allows them to compete
with other entities that are headquartered in
European capitals and end up having other
surcharges. 'It allows us to tip the scales and
be competitive', he sums up.

Nearsoft currently employs around 20
people. The majority work in Madeira but
the firm also has a small office in North
Macedonia. The short-term goal is to
become a reference firm in the area of
innovation but their goal is to become the
biggest tech business in Madeira.

Be it because of the sun or the fiscal
benefits, because of the flight connections
or the low living costs, Madeira is seen
more and more as a small paradise in
which to invest. �
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THE NEARSOFT TEAM
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Macaronesian
Fashion

Creators from Madeira, the Azores, the Canary Islands
and Cape Verde display their collections

at the Moda Madeira Showroom

Criadores da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde

expõem as suas coleções no Showroom Moda Madeira
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Já lá vão 15 anos desde a primeira
edição do Moda Madeira. Era um evento

multidisciplinar dedicado à moda, que reunia
não só criadores regionais, mas também
marcas, estilistas, manequins, maquilhadores,
técnicos e entidades ligados ao sector.

O evento contou com três edições, entre
2007 e 2009, regressando apenas em 2018,
numa versão renovada que veio para ficar. No
ano passado, o Moda Madeira voltou a juntar
os criadores da Madeira, Açores, Canárias e Cabo
Verde. Cerca de 2 mil pessoas marcaram presença
durante os dois dias em que decorreu o evento. 

Do sucesso da iniciativa surgiu uma nova
ideia: Ter um espaço permanente para a
exposição do trabalho dos criadores que
participam no evento. É assim que em 2019,
fruto da ambição da Associação de Jovens
Empresários Madeirenses (AJEM), surge o
Showroom do Moda Madeira. 

Nuno Agostinho, um dos responsáveis do
projeto, acredita que a criação de marcas na
área da moda não se esgota num evento como
o Moda Madeira, por mais importante que ele
seja em termos de afirmação das marcas e dos
projetos que estão a ser desenvolvidos.  

O objetivo é promover e desenvolver uma
rede de contactos entre os criadores e marcas
das regiões da Macaronésia e ao mesmo
tempo divulgar as respetivas criações. Neste
momento 13 criadores e marcas da Madeira,
Açores e Cabo Verde partilham o Showroom
do Moda Madeira. No futuro, a loja espera
também contar com a presença de criadores
das ilhas Canárias. 

Situada na Rua das Pretas, no coração do
Funchal, junto à Igreja de São Pedro, o espaço
privilegia uma decoração minimalista, que
permite maior destaque às peças das
marcas expostas. 

Quem visita tem a oportunidade de ver,
apreciar e conhecer o trabalho dos criadores,
“cada um com a sua personalidade, estilo e
assinatura”, refere Nuno Agostinho, acrescentando
que os comentários recebidos têm sido
positivos até ao momento. 

Para o responsável, o espaço apresenta
uma oportunidade de contactar com um
público mais alargado e de estabelecer uma
ligação com quem visita a ilha. “É uma maneira
de verem, apreciarem e conhecerem os criadores
regionais e da macaronésia”, sumariza. �

The first edition of Moda Madeira
was 15 years ago. A multidisciplinary

event, it was dedicated not only to fashion
but also to gathering regional creators as
well as brands, stylists, models, makeup
artists, technicians and institutions from
the sector.

The event had three editions between
2007 and 2009 and returned only in 2018
under a renewed format that will continue
to be followed. Last year, Moda Madeira
again gathered creators from Madeira, the
Azores, the Canary Islands and Cape
Verde. Around 2 thousand people attended
during the two days of the event. 

The success of the initiative led to a
new idea: Having a permanent space
wherein to exhibit the works of young creators
participating in the event. And thus did
the Moda Madeira Showroom come to be
in 2019, thanks to the efforts of the Young
Madeiran Entrepreneurs Association (AJEM). 

One of the heads of the project, Nuno
Agostinho, believes that the creation of
brands in the field of fashion goes beyond
an event like Moda Madeira, as important
as it may be in terms of affirming brands
and projects under development. 

The objective is to build a network of
contacts between creators and brands in
the Macaronesia regions and simultaneously
promote their respective creations. At the
moment, 13 creators and brands from
Madeira, the Azores and Cape Verde share
the Moda Madeira Showroom. In the future,
the store also hopes to have creators from
the Canary Islands.

Located in the heart of Funchal, in
Rua das Pretas, by the Church of St Peter,
the space privileges a minimalist décor
that shines a spotlight on the pieces of the
brands in display. 

Those who visit have the opportunity
to see, appreciate and get to know the
work of the creators, 'each with their own
personality, style and signature', mentions
Nuno Agostinho, adding that feedback
received so far has been very positive. 

For the manager, the space offers an
opportunity for the wider public to get to
know and form a connection with the people
who visit the island. 'It is a way for them
to see, appreciate and get to know creators
from the region and from Macaronesia', he
sums up. �
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The flat boot is one of the icons of
traditional Madeiran clothing. For

decades, footwear was a part of the daily
life of the Madeiran people; nowadays, it
is used only by folklore groups.

Inspired by tradition, Mariana Sousa wants
to change this vision and has launched two types
of footwear for modern times. One is a taller boot,
inspired by the footwear of the people who lived
in the mountains, and a shorter one, in line with
the traditional flat boot. Making them by hand in
the municipality of Ribeira Brava, Mariana Sousa
tries to honour the heritage of the island, bringing
into the 21st century.

The boots can be bought at the SOUS store,
founded in 2013 by Mariana Sousa. 'If I could
describe the brand, I would describe it differently
every day'. Not that I change what I am or what I
want from myself or my work, but because I am
in a constant search for new ways to express  my-
self', she mentions. 

The fashion and textiles designer bets in
unique collections, made by hand. 'It is a way to
value the product and take the brand further', she
justifies. Be it inspired by her trips or the people
that meet up at the Farmers' Market, Mariana
Sousa only wants for the people who dress in her
creations to feel unique and authentic. To feel
special, deep down. �    

Abota chã é um dos ícones do vestuário

tradicional madeirense. Atualmente o

calçado, que durante décadas fez parte do

dia-a-dia do povo madeirense, é apenas

utilizado pelos grupos folclóricos.

Inspirada pela tradição, Mariana Sousa quer

mudar essa visão e lançou dois tipos de calçado

para os dias de hoje. Uma bota mais alta,

inspirada nos serranos, e uma mais curta, em

linha com a bota chã tradicional.  Feitas à mão,

no concelho madeirense da Ribeira Brava,

Mariana Sousa tenta assim honrar o património

da ilha, trazendo-o para o século XXI.  

As botas encontram-se disponíveis na loja

SOUS, fundada em 2013 pela própria Mariana

Sousa. “Se pudesse descrever a marca,

descrevia-a de maneira diferente todos os dias.

Não que mude o que sou ou o que quero de

mim e do meu trabalho, mas porque estou

numa constante procura de novas maneiras de

me expressar”, refere. 

A designer de moda e têxtil aposta em

coleções únicas, feitas à mão. “É uma maneira de

valorizar o produto e de levar a marca mais

além”, justifica. Sejam inspiradas nas suas viagens

ou nas pessoas que se encontram no Mercado

dos Lavradores, Mariana Sousa quer apenas que

quem vista as suas criações se sinta único e

autêntico. No fundo, que se sinta especial. �

Dressing with feeling
Handmade clothing and footwear. Mariana Sousa

shows her passion for fashion through SOUS

Roupa e calçado feitos à mão. Mariana Sousa mostra a sua

paixão pela moda através da SOUS

Essential Design
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An artisanal products brand with a
Madeiran soul that takes its inspiration

from nature and tradition. This is Malonas.
The idea came about because of a

common obstacle: Offering a gift to one's
soulmate. In 2008, one of the firm's
founders had the idea of printing his own
patterns on cloth and using it to make a
handbag. The result was positive. Malonas
came into the world shortly thereafter.

After more than ten years, what began
as a simple lady's handbag was broadened
to cover backpacks, socks and phone cases.  

Production for the pieces is made in
Madeira in an artisanal manner. Still
today, each Malonas product is touched
by hands of a dedicated seamstress. It
then goes on to other places like Spain,
Switzerland, France or the United States
of America.

Yessi Gonçalves, communications
director at Malonas, mentions that one of
secrets of this trade is to know how to
listen to customers. The most recent
collections were based on the opinions of
people who choose the brand. 

In the most recent collections, Yessi
Gonçalves explains that Malonas has
invested in a fresh image, inspired by
nature, 'not only from Madeira, but also
focused on colours and textures, like those
of corals', to name one example. �

Uma marca de alma madeirense com
produtos artesanais que vão buscar

à natureza e à tradição a sua inspiração. Assim é
a Malonas.

A ideia surgiu de um obstáculo comum a
muita gente: Oferecer um presente à cara-
metade. Em 2008, um dos fundadores da
empresa teve a ideia de imprimir os seus
próprios padrões em tecido e usá-lo para fazer
uma mala de mão. O resultado foi positivo. A
Malonas nasceu pouco depois. 

Passados mais de dez anos, o que
começou com uma simples mala de senhora
foi alargado para mochilas, meias e bolsas para
o telefone. 

A produção dos artigos é feita na Madeira
de modo artesanal. Ainda hoje cada produto
das Malonas passa pelas mãos de uma dedicada
costureira. Depois segue para outros locais
como a Espanha, a Suíça, a França ou os
Estados Unidos da América.

Yessi Gonçalves, diretora de comunicação
da Malonas, refere que um dos segredos do
negócio é saber ouvir os clientes. As últimas
coleções foram criadas com base nas opiniões
de quem escolhe a marca. 

Nas mais recentes coleções Yessi
Gonçalves explica que a Malonas tem
apostado numa imagem fresca, inspirada na
natureza, “não apenas da Madeira, mas
também focada nas cores e nas texturas,
como de corais”, por exemplo. �

Malonas is a Madeiran
brand that bets

on the attractive design
of its products

Malonas é uma marca
da Madeira que aposta

no design atrativo
dos seus produtos

Essential Design

Madeiran soul
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FUTURISTIC
EXPERIENCES

FOTOGRAFIA ROBERTO RIBEIRO (WWW.ROBERTORIBEIRO.COM)

ASSISTIDO POR LAURA LOPES

STYLING PARADISE CIRCUS BY ANTONELA CARSTA

MUA CLÁUDIA SOUSA

MANEQUIM SARA BRAZÃO (WWW.4AFFECTION.PT)

AGRADECIMENTO 

PARADISE CIRCUS
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TRENCH BURBERRY
GOLA ALTA ETRO NA LOJA DAS MEIAS

CALÇAS DIOGO MIRANDA
ÓCULOS ELIE SAAB

COLAR ISABEL LOPES DA SILVA
SAPATOS GIUSEPPE ZANOTTI NA STIVALI
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Madeira Fish
An app that allows one to discover all the
commercial marine species of Madeira.
Available in German, Danish, English,
Spanish, Finnish, French, Dutch, Portuguese
and Russian, it tells you more about the
habitat, seasonality and size of the species
that inhabit the seas of madeira, as well as
about their use in local gastronomy.

Uma aplicação que lhe permite descobrir todas as
espécies marinhas comerciais da Madeira.
Disponível em alemão, dinamarquês, inglês,
espanhol, finlandês, francês, neerlandês, português
e russo, descubra mais sobre o habitat,
sazonalidade e o tamanho das espécies que
habitam nos mares da Madeira, bem como sobre o
seu uso na gastronomia local. 

WalkMe 
Levadas da Madeira 
Madeira is one of the most beautiful islands in
the world, filled with trails and paths that walk
through nature and leave no one untouched.
This mobile app seeks to be a (GPS) guide for
everyone who hikes in the Madeira
Archipelago, offering useful information about
the various footpaths and levadas of the
region. With over 40 trails available offline,
this is the ideal app with which to let our spirit
of exploration loose and explore the natural
wonders of madeira island.

A Madeira é uma das ilhas mais bonitas de todo o
mundo, repleta de trilhos e caminhos pela
natureza que não deixam ninguém indiferente.
Esta aplicac ̧ão móvel pretende ser um guia (GPS)
para todos os caminhantes do Arquipélago da
Madeira, oferecendo informações úteis sobre as
várias caminhadas e levadas da regia ̃o. Com mais
de 40 percursos disponíveis offline, esta é a
aplicac ̧ão ideal para soltar o nosso espírito de
explorador e descobrir as maravilhas naturais da
Ilha da Madeira.

Madeira Weather
Obtaining information and high-resolution
predictions about the condition of the
weather in the Madeira Archipelago is now
easier. The employment of satellite images
and cameras allows for some points of the
island to be seen. You can save your favourite
spots to visit in a customized list so as not to
lose sight of them. 

Obter informações e previsões de alta resolução
sobre o estado meteorológico no Arquipélago da
Madeira agora é mais fácil. A aplicação usa
imagens em satélite e câmaras que permitem
visualizar alguns pontos das ilhas. Para não perder
nenhum lugar de vista, guarde os seus locais
favoritos numa lista personalizada.
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DIGItal 
POINTS
DIGItalPOINTS is a mobile tourist app that
selects the most important and most
interesting points to visit in a city.
Connecting those points, it is possible to
generate an itinerary that can be customized
according to the user's interests and available
time. 

DIGItalPOINTS é uma aplicação móvel turística que
seleciona os pontos mais importantes e
interessantes a visitar numa cidade. Ao ligar esses
pontos é possível gerar um itinerário que pode ser
personalizado tendo em conta o tempo disponível
e os interesses do utilizador. 

Trivial World
A general trivia quiz game that allows all
players to learn in a fun way while they
explore each level and discover a world
filled with challenges and surprises as
questions are constantly updated.

Um jogo de quiz de cultura geral que permite
que todos os jogadores aprendam de forma
divertida, enquanto exploram cada nível e
descobrem um mundo repleto de desafios e
surpresas com perguntas sempre atualizadas. 

Multiplayer Quiz
This quiz game is mostly for those who like
to play against their friends and challenge
themselves and others for hours on end
while learning and having fun non-stop.
There are thousands of questions and
answers about the most diverse topics,
including geography, history, entertainment,
science and nature, art and literature, sports
and so much more.

Este jogo de quiz é sobretudo para aqueles que
adoram jogar contra os seus amigos e desafiar-se
a si e aos outros para ter horas a fio de diversão e
aprender sem parar. São milhares de perguntas e
respostas dos mais diversos temas, incluindo
geografia, história, entretenimento, ciência e
natureza, arte e literatura, desporto e muito mais.
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As a region, the Madeira Archipelago
displays attributes which are

unique, from the agricultural viewpoint. It
is a relatively small-sized territory with the
agricultural structure of a mountain, ranging
from the subtropical to moderate cold.
These specificities have made many of the
agricultural cultures introduced to the
island since the time of the first settlers
undergo changes and acclimatize to the
environment. Nowadays, they possess an
acknowledged genetic heritage. 

In the 1990s, some of these cultures
were at risk of vanishing because of the
abandonment of agriculture and the ageing
of farmers. Fortunately, the love of
research saved a great many of them. 

In 1996, the year of the creation of
ISOPlexis – a centre focused on sustainable
agriculture and food technology – the team
of professor Miguel Ângelo Carvalho has

Enquanto região, o Arquipélago da
Madeira reúne características únicas do

ponto de vista agrícola. Trata-se de um território
de tamanho relativamente pequeno, com uma
agricultura de montanha que vai desde o subtropical
ao temperado frio. Estas particularidades fizeram
com que muitas das culturas agrícolas introduzidas
na ilha desde o seu povoamento sofressem
alterações e se aclimatizassem. Hoje em dia
possuem um património genético reconhecido.

Na década de 1990, algumas dessas culturas
estiveram em risco de desaparecer devido ao
abandono da agricultura e ao envelhecimento dos
agricultores. Felizmente, o amor pela investigação
salvou grande parte delas. 

Em 1996, ano da criação do ISOPlexis – um
centro focado em agricultura sustentável na
tecnologia alimentar –, a equipa do professor
Miguel Ângelo Carvalho focou-se não só em
conservar as sementes, mas também em estudar
as variedades. “As sementes são um património

Protecting
biodiversity

Professor Miguel Ângelo
Carvalho's team combines
the mission of protecting
the typical agricultural
cultures of the Madeira

Archipelago with cooperating
with local business

A equipa do professor
Miguel Ângelo Carvalho
alia a missão de proteger

as culturas agrícolas típicas
do Arquipélago da Madeira

à cooperação com
empresas locais
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focused not only on the preservation of
seeds, but also in the study of varieties.
'Seeds are a very important genetic heritage
because they adapted to very specific
conditions and we wanted to save them',
the professor sums up. And so, the
germplasm collection of the University of
Madeira was born. 

At the moment, the laboratory that
preserves the germplasm of the Region's
agricultural resources comprises 2000 entries.
Wheat, beans, corn, cabbage, carrot and
tomato are some of the cultures that were
initially studied. The preservation process
also allowed for support to be given to local
farmers. Nowadays, around 40 farmers are
supported by the collection. 

The work and notoriety of the seed collection
opened doors for the collaboration between
academia and local business. It all began
with a study on sweet potato. In the past,

Madeira used to produce around 65 thousand
tons per year and was the nation's largest
producer. In 2012, that production went
down to 7 thousand tons per year. That
was when the team of Miguel Ângelo
Carvalho set the challenge to Insular, a
firm in the milling sector. That was how
the recovery of sweet potato production
began, alongside collaboration with farmers
with the goal of adding value to
regional production. 

'At the moment, sweet potato flour is
already available in the market and it is
being used more and more in the health
market to bake potato bread and the
traditional bolo do caco flat bread', says
Miguel Ângelo Carvalho adding that the
process is patented. Nowadays, regional
sweet potato production is undergoing a
marked recovery though it is not yet at the
level it used to be. Over recent years,

genético muito importante por que se adaptaram
a condições bastantes específicas e nós quisemos
salvá-las”, sumariza o professor. Assim nasceu o
germobanco da Universidade da Madeira. 

Neste momento, o laboratório que conserva
o germoplasma dos recursos biológicos
agrícolas da Região possui cerca de 2000 acessos.
Trigo, feijão, milho, couve, cenoura e tomate são
algumas das culturas que foram estudadas
inicialmente. O processo de conservação permitiu
também apoiar os agricultores locais. Atualmente,
são cerca de 40 os que recebem apoio
do germobanco. 

O trabalho e a notoriedade do germobanco
abriram as portas à cooperação entre a academia
e as empresas locais. Tudo começou com um
estudo sobre a batata-doce. No passado, a Madeira
produzia cerca de 65 mil toneladas ao ano, sendo
o principal produtor a nível nacional. Em 2012, essa
produção passou a ser de 7 mil toneladas ao ano.
Foi então que a equipa de Miguel Ângelo Carvalho
lançou o desafio à empresa do setor de moagens
Insular. Assim começou a recuperação da
produção de batata-doce, aliada à cooperação
com os agricultores e com o objetivo de valorizar
o produto regional. 

“Neste momento, a farinha de batata-doce já
está no mercado e está cada vez mais a ser
utilizada no mercado da saudade para produzir
pão de batata e bolo do caco”, refere o Miguel
Ângelo, acrescentando que o processo se
encontra patenteado. Atualmente, a produção de
batata-doce regional encontra-se em franca
recuperação apesar de não estar ao nível de
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production in Madeira has fluctuated between
12 and 14 thousand tons per year. 

Collaboration on food products goes
beyond sweet potato flour. In 2014, in a
collaboration with the UBQ-Madeira firm,
ISOPlexis initiated a research project to
create a food supplement based on the
extraction of iodine from marine algae.
'There is a chronic shortage of iodine in
Madeira and the Azores. Because the
island very steep, the natural iodine of the
soil is bleached and ends up in the sea'.  

The team has been testing algae from
Madeiran waters with the purpose of
verifying which of them can be used for
food purposes. As a result of this collaboration
project between the laboratory and the
Madeiran firm, the market now features
an algae-based condiment that can be
used to replace salt. 

Miguel Ângelo looks toward the future
with optimist and foresees collaboration
with local business. The university has
been growing and the investment in
collaboration projects is an ever-growing
reality that allows researchers from the
University of Madeira to apply action
supported by the knowledge produced by
their research. �

antigamente. Na Madeira a produção dos últimos
anos tem oscilado entre as 12 e as 14 mil toneladas
por ano. 

A colaboração em produtos alimentares
vai além da farinha de batata-doce. Em 2014, em
colaboração com a empresa UBQ-Madeira,
o ISOPlexis iniciou um projeto de investigação
para a criação de um suplemento alimentar
com base na extração de iodo das algas marinhas.
“Na Madeira e nos Açores existe uma carência
crónica de iodo. Como a ilha é bastante inclinada,
o iodo natural do sol é lixiviado e acaba por ir
para o mar”. 

A equipa tem testado as algas das águas
madeirenses com o objetivo de verificar quais as
que podem ser utilizadas para fins alimentares.
Como resultado deste projeto de cooperação
entre o laboratório e a empresa madeirense, no
mercado encontra-se já disponível um condimento
alimentar à base de algas, podendo ser utilizado
como substituto do sal. 

Miguel Ângelo olha para o futuro com
otimismo e à colaboração com empresas locais. A
universidade tem crescido e à aposta em projetos
de cooperação é cada vez mais uma realidade,
proporcionando aos investigadores da Universidade
da Madeira a oportunidade de colocar em prática
ações suportadas pelo conhecimento adquirido
das suas pesquisas. �
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Madeira 2.0

José Carlos Marques seeks
the perfect pairing between the rich

history of Madeira Wine and the
opportunities afforded by 21st century tech

José Carlos Marques procura a harmonia perfeita
entre a rica história do Vinho Madeira

e as oportunidades da tecnologia do século XXI
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The history of Madeira Wine was
written side by side with that of the

settlement of the island by the Portuguese.
According to the website of the Wine
and Embroidery Institute of Madeira,
historical records show that just 25 years
after the colonization, exports were already
a reality. 

Adventures related to Madeira Wine
developed in realms as diverse as politics
and literature; from victory to defeat. Well
known events include the founding
fathers' toast to the signing of the
Declaration of the Independence of the
United States of America in 1776, as
well as William Shakespeare's recurring
character of John Falstaff, described in in
Henry IV as someone who sold their soul
for 'a glass of Madeira Wine'. There is also
Winston Churchill's admiration for the
Madeiran drink, and the offer of wine to
Napoleon Bonaparte on August 24th,
1815, when the deposed emperor passed
by the island on his way to exile. 

The tales are told time and again by the
proud connoisseurs of Madeira Wine.
Even though knowledge of the past is
important in the fight against T.S. Eliot's
provincialism of time, it is to the future
that José Carlos Marques and his team
want to set their sights on. The chemist

and professor at the University of Madeira
wants to add scientific knowledge to the
rich history of Madeira wine.

'We never speak of Madeira Wine in
the present', he notes. Hence wanting to
introduce innovation into the product,
studying it to meet the needs of local
farmers. 'I want to show that a classic
product can die if we continue to speak
about the past. That is why it is important
to ask ourselves what we want for the
future', he says.

In 2001 he launched the first PhD
project on Madeira Wine and organized an
event that collected information about the
area. With the majority of Madeiran en-
trepreneurs sitting in the audience, from
there to the beginning of the collaboration
with a wine house two years went by.

IMPACT I began in 2003 and was the
first collaboration project between the
team of José Carlos Marques and Madeira
Wine Company. The first stage was to
perfect and introduce a standard into the
area of production, fermentation and ageing
of Madeira Wine. 'The experiment in the
cellars is very empirical and always depends
on the oenologist and recurring practices.
There is a way to make Port Wine. Our
idea was to perfect and reproduce a
formula to diminish deviation in the end

Ahistória do Vinho Madeira desenvolve-
se, lado a lado, com o povoamento

da ilha pelos portugueses. Segundo o site
do Instituto do Vinho e Bordado da Madeira,
os registos históricos mostram que 25 anos
após a colonização as exportações eram já
uma realidade.

As peripécias relacionadas com o Vinho
Madeira desenvolvem-se da política à literatura;
da vitória à derrota consagrada. São conhecidas
as histórias do brinde dos pais fundadores, à
Declaração da Independência dos Estados
Unidos da América, em 1776, e de como John
Falstaff – personagem recorrente de William
Shakespeare –, na peça Henrique IV, vendeu a
sua alma por “um copo de Vinho Madeira”. Nas
linhas do tempo ficam também a admiração de
Winston Churchill pelo licoroso madeirense e a
oferta dos produtores locais a Napoleão
Bonaparte, a 24 de agosto de 1815, aquando
da passagem do imperador deposto pela ilha,
a caminho do exílio. 

As histórias são contadas, vezes sem conta,
pelos orgulhosos apreciadores do Madeira.
Mas apesar do conhecimento do passado ser
importante na luta contra o provincianismo
temporal de T.S. Eliot, é para o futuro que José
Carlos Marques e a sua equipa querem olhar.
O engenheiro químico e professor na
Universidade da Madeira quer adicionar o
conhecimento científico à rica história do
vinho Madeira.

“Nunca falamos no Vinho Madeira no presente”,
constata. Por isso quer introduzir inovação ao
produto, estudando-o, de modo a ir ao encontro
das necessidades dos produtores locais. “Eu
quero mostrar que um produto clássico pode
morrer caso continuemos a falar do passado.
Por isso, é importante questionarmo-nos sobre
o que queremos para o futuro”, refere.
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product', explains the professor. In other
words, to know the details of the composition
of Madeira Wine.

After the success of the first project,
two others followed, also integrated into
ISOPLEXIS, the Sustainable Agriculture
and Food Technology Centre of the
University of Madeira. One ran between
2011 and 2015 and sought to study the
way in which wine ages, and the other
began in 2018 and is set to finish in 2021.
The firm changed the wine storage during
the third project. The work of José Carpos
Marques is now to analyze the implications
of this change on the wine quality. To
do so, the project is surveying two
warehouses, one in Funchal and one in
the west of the island. 

Because of the results obtained, other
local firms have started to cooperate with
the University of Madeira, like Empresa
de Cervejas da Madeira. For José Carlos
Marques, the duty of the university is also 'to
help local firms that do not have the
capacity to do their own in-house research'.

The professor sees these partnerships
with positive eyes, because they also
reflect the education of students. In the
90s, when he joined the University of
Madeira, there were no graduates working
in the labs of local firms. Soon, 'there
might be a PhD holder'. This is the reflection
of research work done by academia
in Madeira. 'It is a victory', he says
congratulating himself. �

Em 2001 lançou o primeiro projeto de
doutoramento sobre o Vinho Madeira e
organizou um evento que reuniu informação
sobre esta área. Com a maior parte dos
empresários madeirenses do sector na plateia,
daí até ao início da cooperação com uma casa
de vinhos passaram dois anos. 

O IMPACT I, iniciado em 2003, foi o primeiro
projeto de cooperação entre a equipa de José
Carlos Marques e a Madeira Wine Company. O
objetivo do primeiro trabalho foi aperfeiçoar e
introduzir um padrão na área da produção,
fermentação e estufagem, do Madeira. “A
experiência nas adegas é muito empírica e
depende sempre do enólogo e das práticas
recorrentes. Há uma maneira de fazer vinho do
Porto. A nossa ideia foi aperfeiçoar e reproduzir
uma fórmula para que o desvio no produto

final não fosse tão grande”, explica o professor.
No fundo conhecer os detalhes da composição
do Vinho Madeira.

Depois do sucesso do primeiro projeto
surgiram outros dois, também integrados no
ISOPLEXIS, o Centro de Agricultura Sustentável
e Tecnologia Alimentar da Universidade da
Madeira. Um entre 2011 e 2015, que pretendeu
estudar o modo como o vinho envelhece, e
outro que começou em 2018 e terminará em
2021. Sobre este último, a mesma empresa
mudou o local de armazenamento dos seus
vinhos. O trabalho de José Carlos Marques é
agora analisar as implicações que essa
mudança terá na qualidade do vinho. Para isso,
encontra-se a controlar dois armazéns, um no
Funchal e outro no lado este da ilha. 

Fruto dos resultados obtidos, outras
empresas locais começaram a cooperar com a
Universidade da Madeira nesta vertente, como
foi o caso da Empresa de Cervejas da
Madeira. Para José Carlos Marques o dever da
universidade é também “ajudar as empresas
locais que não têm a capacidade de fazer
investigação em casa”. 

O professor vê com bons olhos estas
parcerias, pois refletem-se, também, no
resultado da formação dos alunos. Na década
de 90, quando chegou à Universidade da
Madeira, não existiam licenciados a trabalhar
em laboratório de empresas locais. Em
breve, “pode haver um doutorado”. Este é
reflexo do trabalho feito pela academia
madeirense ao nível da investigação. “É uma
vitória”, congratula-se.. �

Essential Science

PROFESSOR JOSÉ CARLOS MARQUES
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Built-in billing, data storage in the
cloud, a multiplatform format, digital

contracts and an updated history of car
damage are just some of the features offered
by Wiziit Car Rental Manager, a management
platform for rent-a-car firms.

'At the moment, Wiziit allows you to
release a contract and execute the delivery
of the vehicle in five minutes'. This is what
Paulo Freitas, the manager of Express Car
Rental and developer of the app had to say.

The idea was born in 2015. Paulo
Freitas observed that his firm's reservations
systems, like others' in the field, was not
standardized. In order to complete a simple
reservation, it was necessary to go through
a series of tasks that did not always follow
logical procedures. That was when the
entrepreneur saw an opportunity. 'During
the day I worked at the office and at night
I dedicated myself to the project', he says.
With the help of students from the
University of Madeira, the software took
two and half years to develop. The official
release happened in 2018 on one of
the tech world's biggest stages, the
WebSummit. 

His client roster has been growing
since then and currently, as well as Portugal,
the app developed in Madeira is already
being used in the United Arab Emirates,
Mozambique, and Ghana. Madrid, Barcelona
and the Canary and Balearic archipelagos
are next on the Madeiran entrepreneur's
list of goals. �

Faturação incorporada, armazenamento
de dados na cloud, formato

multiplataforma, contratos digitais e
histórico de danos da viatura atualizado,
são apenas algumas das funcionalidades
do Wiziit Car Rental Manager, uma plataforma
de gestão para rent-a-cars.

“Neste momento, a Wiziit permite lançar
um contrato e executar a entrega da viatura
ao cliente em cinco minutos”. Quem o diz é
Paulo Freitas, responsável da Express Car
Rental e criador da aplicação. 

A ideia nasceu em 2015. Paulo Freitas
notou que o sistema de reservas da sua
empresa, tal como de outras no ramo, não
estava uniformizado. Para completar uma
simples reserva era necessário uma série de
tarefas que nem sempre seguiam procedimentos
lógicos. Foi então que o empresário detetou
uma oportunidade. “Durante o dia trabalhava
no escritório e à noite dedicava-me ao
projeto”, referiu. Com a ajuda de alunos da
Universidade da Madeira, o software levou
dois anos e meio a desenvolver. O lançamento
oficial deu-se num dos maiores palcos do
mundo tecnológico, a WebSubmit, em
novembro de 2018.

Desde então a carteira de clientes tem
crescido e neste momento, para além de
Portugal, a aplicação desenvolvida na Madeira
já está a ser utlizada nos Emirados Árabes
Unidos, em Moçambique e no Gana. Madrid,
Barcelona e os arquipélagos das Canárias e
das Baleares são os próximos objetivos do
empresário madeirense. �

Renting a car
in under five
minutes 

Wiziit Car Rental
Manager, the app

developed by Paulo
Freitas makes life easier
fir rent-a-car managers

O Wiziit Car Rental Manager,
aplicação criada por Paulo
Freitas, veio facilitar a vida

dos gestores das rent-a-cars

Essential App
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The change in Portuguese legislation
regarding documentation for the

transportation of residues changed the life
of Berta Rodrigues.

Back then, the young chemistry graduate
from the University of Madeira was
coordinating residue management in a
Madeiran firm where they had to deal with
as many as 500 documents a month. In
2017, the law changed to state that all
directives must be electronic. 

Realizing the difficulties brought about
by the new system, she thought of a way
to 'make the process swifter'. That is how
Mobiegar came to be, a business which
offers a software to manage directives for
the transportation of residue. 

From the idea to the formulation of the
app it took only two months. These were
followed by meticulous corrective work on
small details of the app over the course of
two years. The needs of the customers were
fundamental to this process. 'Programming
is important but that alone is not enough.
It is necessary to know our area well', says
Berta Rodrigues. And so, the business
officially came to be in April 2019. 

Starting a business was not in her plans.
Inspired by Startup Madeira, she attended an
entrepreneurship workshop, where she learned
management techniques and acquainted
herself with several business models. Nowadays
she lives a bustling life, between her children,
her full-time job and her business, but it
is worth it: 'It is gratifying to know that I
had an idea that works!'. �

Amudança na legislação portuguesa
referente à documentação para o

transporte de resíduos acabou por mudar a
vida de Berta Rodrigues.

Na altura, a jovem, formada em bioquímica
pela Universidade da Madeira, coordenava a
gestão de resíduos numa empresa madeirense
onde chegava a manusear 500 documentos
por mês. Em 2017, a lei passou a ditar que todas
as guias deveriam ser eletrónicas. 

Ao aperceber-se das dificuldades que o
novo sistema iria impor, pensou numa
forma de “agilizar o processo”. Assim surgiu a
Mobiegar, uma empresa que disponibiliza um
software para a gestão das guias do transporte
de resíduos. 

Da ideia à formulação da aplicação
passaram-se apenas dois meses. Seguiu-se um

trabalho meticuloso de correção, durante dois
anos, de pequenos detalhes da aplicação.
As necessidades dos clientes foram fundamenais
no processo. “A programação é importante,
mas só isso não basta. É preciso conhecer bem
a nossa área de atuação”, referiu Berta Rodrigues.
Assim, a empresa nasce, oficialmente, em abril
de 2019. 

A criação de uma empresa não estava
nos planos. Incentivada pela Startup Madeira,
frequentou a oficina do empreendedor,
uma formação em que aprendeu técnicas de
gestão e familiarizou-se com os vários
modelos de negócio. Hoje vive numa
verdadeira roda viva, entre os filhos, o trabalho
a full-time e a empresa, mas valeu a pena:
“É gratificante saber que tive uma ideia
que funcionou!” �

Make it simple
Berta Rodrigues founded Mobiegar to make life

simpler. It helps dozens of firms to manage documents
referring to residue transportation

Berta Rodrigues fundou a Mobiegar para simplificar a vida.
Hoje ajuda dezenas de empresas na gestão da

documentação referente ao transporte de resíduos

Essential App
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Sustainability
and beyond

The path toward a more sustainable world.
Smart buildings have helped to transition

toward a greener economy.
The Galomar Hotel in Madeira

is an example

O caminho para um mundo mais sustentável.
Os edifícios inteligentes têm ajudado na transição

para uma economia mais verde.
O hotel Galomar, na Madeira, é um exemplo
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Never have the Green Pact and
environmental challenges been so

trendy as in the last few years. During her
mandate, the team led by Ursula von
der Leyen, president of the European
Commission, wants a European Union
that is capable of meeting challenges of
climate change. In Madeira, some are
already well-positioned.

Over the course of recent decades, the
Galo Resort Madeira has associated itself
with environmental best practices and
sustainability. As a result of this effort
made by the hotel group in 2017, the hotel
received an award at the World Travel
Awards – one of the most important
organisms in the tourism sector – for the
category of Portugal's Green Hotel. 

In the year 2018, they were granted the
award for the second time, a record in the
history of Galo Resort Madeira. The group
completely renewed one of its hotels, the

Nunca o Pacto Verde e os desafios
ambientais estiveram tão em voga

como nos últimos anos. Durante o seu
mandato, a equipa liderada por Ursula von der
Leyen, Presidente da Comissão Europeia, quer
uma União Europeia capaz de fazer face ao
desafio climático. Na Madeira, há quem já
esteja bem posicionado.

Ao longo das últimas décadas, o Galo
Resort Madeira tem-se associado às boas
práticas ambientais e de sustentabilidade.
Resultado do esforço feito pelo grupo
hoteleiro, em 2017, o hotel recebeu o
galardão dos World Travel Awards – um
dos mais importantes organismos do
sector turístico – na categoria de Green Hotel
de Portugal. 

2018, ano em que conquistaram o
galardão pela segunda vez, é um marco na
história do Galo Resort Madeira. O grupo
renovou por completo um dos seus hotéis, o
Galomar, situado no Caniço, transformando-o
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num edifício inteligente. Neste momento, trata-
se do único hotel na Madeira que é totalmente
autossuficiente em matéria de energia. 

Catarina Nóbrega, responsável de marketing
do Galo Resort Madeira, apontou que a
responsabilidade ambiental tem orientado de
forma determinante a estratégia do grupo
hoteleiro e que, na altura de renovar o hotel
Galomar, houve a ambição de fazer a diferença,
apostando na criação de um edifício inteligente
que servisse de exemplo ao que o grupo
considera que deverá ser o futuro da hotelaria. 

O Galomar tem um sistema de gestão
centralizada, o que permite controlar os
consumos de água, eletricidade e produção de
energia solar e localizar avarias. “O hotel produz
mais do que as suas necessidades, sendo que
atualmente procedemos a uma transferência
do excedente energético para outros edifícios
do resort”, explica Catarina Nóbrega. 

A definição de “edifício inteligente” muda
de ano para ano, como refere Diogo Drumond,
CEO da DTWay, uma empresa de serviços que
encontrou na eficiência energética e no
conforto dos utilizadores uma forma de
rentabilizar a digitalização – a transformação da
realidade em dados digitais – dos edifícios. 

No entanto, o engenheiro madeirense
afirma que o princípio daquilo que é considerado
um edifício inteligente se mantém: Um edifício
de gestão centralizada que nos permite

However, the Madeiran engineer states
that the principle of what is considered a
smart hotel still stands: a building with
centralized management that allows us to
collect data from several sources so as for
the people in charge to be able to make
better-informed decisions. 

Giving the example of a hotel, a 'miniature
process factory', Diogo Drumond says that
it is possible to know if the cliuent is in
their bedroom or not, how long he had his

Galomar, located in Caniço, and
transformed it into a smart building. At
the moment, it is the only hotel in Madeira
which is totally self-sufficient in matters
of energy.

Catarina Nóbrega, marketing manager
for the Galo Resort Madeira pointed out
that environmental responsibility has
strongly oriented the hotel group's strategy
and that, when the time came to renew the
Galomar hotel, there was the ambition to
make a difference and bet on the creation
of a smart building that could serve as an
example for what the group considers to be
the future of the hotel business. 

The Galomar has a centralized
management system that allows for the
control of the consumption of water,
electricity and solar power production as
well as to located faults. 'The hotel
produces more than it needs, being that
currently we proceed to transfer the energy
surplus to other buildings in the resort',
explains Catarina Nóbrega. 

The definition of 'smart building'
changes every year, as noted by Diogo Drumond,
CEO of DTWay, a services firm that saw
in energetic efficiency and the comfort of
users a way to make digitalization – the
transformation of reality in digital data –
more profitable in the buildings. 

DIOGO DRUMOND
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Se na Madeira a referência é o hotel
Galomar, já a nível mundial o edifício que serve
de exemplo na área é o “The Edge”, em
Amesterdão. O prédio, que serve de sede à
consultora Delloite, foi construído em 2015 e
conta com cerca de 30 mil sensores que
ajudam na recolha de informação. 

Sabe onde cada trabalhador vive, que carro
conduz, com quem irão reunir-se e quanto
açúcar colocam no café. Através de uma
aplicação móvel, sabe também quem chega ao
edifício e ajuda-o a encontra um lugar
disponível para estacionar. A aplicação também
orienta o trabalhador para o seu espaço de
trabalho, baseado no horário, disponibilidade e
nas preferências de luz e temperatura. Não
existem lugares marcados para os cerca de
2.500 trabalhadores da consultora. 

A empresa encontra-se constantemente a
tratar os dados recolhidos pelo edifício. Existem
painéis centrais que medem tudo, desde a
utilização da energia até quando as máquinas
de café necessitam de ser reabastecidas. Nos
dias em que são esperados menos trabalhadores
no edifício, é possível que uma parte seja encerrada,
permitindo cortar nos custos associados ao
aquecimento, limpeza e iluminação. O “The
Edge” é o edifício mais verde do mundo e é
visto por muitos como o mais inteligente. Um
marco na luta por um planeta mais verde e uma
inspiração para o sector. �

recolher dados de várias fontes de maneira a
que os responsáveis possam tomar decisões
mais informadas. 

Dando o exemplo de um hotel, uma “mini
fábrica de processos”, Diogo Drumond diz que
é possível saber se o cliente está no quarto ou
não, quando tempo teve a luz acesa e se usou
o ar condicionado no frio ou no quente. É possível
também determinar, através do cruzamento
de dados, o consumo de água do hotel em
diferentes dias da semana. Todas estas
informações podem ser utilizadas de modo a
proporcionar mais conforto a quem utiliza a
unidade hoteleira, ao mesmo tempo que
permite aos responsáveis tomarem decisões
tendo em vista a sustentabilidade ambiental. 

Ao longo dos últimos dois anos, a DTWay
tem ajudado vários projetos portugueses a
fazer a transição para edifícios inteligentes,
focando-se na área da eficiência energética e
tentando encontrar formas de utilizar a
agregação de dados estáticos, dinâmicos e de
processo de negócio, contextualizando-os. 

“O nosso objetivo é garantir que os
sistemas do edifício funcionam a consumir
pouco, mas que continuem a proporcionar
conforto aos utilizadores. Não há nada mais
eficiente do que desligar tudo, mas não
corresponde às necessidades. A nossa missão é
equilibrar os dois fatores, do conforto e da
eficiência energética”, afirma Drumond. 

lights on and whether he used heating or
air coolers. By cross-checking data, it is
also possible to determine the consumption
of water at the hotel on different days of
the week. All these pieces of information
can be employed at the same time so as to
offer greater comfort to those who use the
hotel unit, while simultaneously allowing
those in charge to make decisions based
on environmental sustainability. 

Throughout the past two years, DTWay
has helped several Portuguese projects to
transition into smart buildings, focusing on
the area of energetic efficiency and trying
to find ways of harnessing the aggregation
of statistical data and the business process,
contextualizing them.´

'Our goal is to ensure that the building's
systems work consuming little but that
they can continue to offer comfort to their
users. There is nothing more efficient than
switching everything off but that does not
correspond to our needs. Our mission is to
balance the two factors, comfort and
energetic efficiency', says Drumond.   

If in Madeira the reference is the
Galomar hotel, in the world, the building
that is an example to be followed in the
area is 'The Edge', in Amsterdam. The
building serves as headquarters for Delloite
consultants. It was built in 2015 and has
around 30 thousand sensors that help to
collect information. 

Knowing where each worker lives, what
car they drive, who they will be meeting with
and how much sugar they add to their coffee.
Through a mobile app, they can know who
reaches the building and finds them to
find an available parking spot. The app also
guides workers to their workspace based
on their work schedule, availability and
light and temperature preferences. There
are no set spots for the 2,500 or so workers
of this consulting firm. 

The firm is constantly treating the data
collected by the building. There are central
panels that measure everything, from
energy consumption to when coffee
machines need to be replenished. In the
days when fewer workers are expected in
the building, it is possible that part of it
might be closed, allowing for cuts on costs
associated with heating, cleaning and
lighting. 'The Edge' is the greenest
building in the world and is seen by many
as the smartest. It is a milestone in the
fight for a greener planet and a true inspiration
for the sector. � GALO RESORT MADEIRA
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Essential Agency

An organization which deals in research
laboratories rather than businesses.

That would be the best way to describe the
role of the Regional Research, Technology
and Innovation Development Agency
(ARDITI), a private not-for-profit entity
that stimulates the development of science
and technology in Madeira.

From the local point-of-view, the agency
has incubated two structures. The Madeira
Ocean Observatory (OOM), in the field of
ocean sciences, and a project by the Madeira
Chemistry Research Centre, CQM+.

ARDITI also has another area of action.
The agency has been investing in attracting
national laboratories through the creation of
research poles on the archipelago, explains
Rui Caldeira, member of the ARDITI Board
of Directors. This is the case with the
Madeira Interactive Technologies Institute
(M-ITI) and the Dom Luiz Institute (IDL),
both in the domain of geophysics, and the
Marine and Environmental Sciences Centre
(MARE), that intervenes in the area of ma-
rine biology.

The fact that these projects are
headquartered in Madeira makes them 'eligible
for regional funds', explains Rui Caldeira,
and this protects those who reside in the
region and wish to pursue research.

The role of ARDITI is to facilitate the
execution of research projects not only
through their human resources structure,
but also through their physical structure,
like the laboratories and offices, for example.
For Rui Caldeira, the importance of the
agency is proven by the support it gives the
laboratories at these levels. 'Without the
help of ARDITI it would be very difficult to
execute projects' given the lack of a financial
and administrative structure adequate for
the stimulation of research. 

The agency also promotes conferences,
seminars, workshops and research scholarships
– at the doctoral and post-doctoral levels. At
the moment, it funds around 100 researchers
spread throughout the areas of information
technologies, marine sciences and chemistry.

The year 2018 saw ARDITI's global
investment reach the mark of 3 million euros,
obtained through their own revenue, community
funds and the regional budget. �

Since its inception, ARDITI has dynamized
the development of science and technology

in Madeira

Desde a sua criação, a ARDITI tem vindo
a dinamizar o desenvolvimento

da ciência e da tecnologia na Madeira

Uma estrutura que em vez de empresas
recebe laboratórios de investigação.

Esta será a melhor forma de descrever o papel
da Agência Regional para o Desenvolvimento
da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI),
uma entidade privada, sem fins lucrativos, que
dinamiza o desenvolvimento da ciência e da
tecnologia na Madeira.

Do ponto de vista local, a agência garante
acolhimento de duas entidades. O Observatório
Oceânico da Madeira (OOM), na área das
ciências do mar, e um projeto do Centro de
Química da Madeira, o CQM +. 

A ARDITI explora também a vertente
de atração de laboratórios nacionais, através
da criação de polos de investigação no
arquipélago, refere Rui Caldeira, membro do
Conselho de Administração da ARDITI. São
os casos do Instituto de Tecnologias Interativas
da Madeira (M-ITI), do Instituto Dom Luiz
(IDL), ambos na área da geofísica, e do Centro
de Ciências do Mar e Ambiente, MARE na sigla
inglesa, que atua na área da biologia marinha. 

O facto de estes projetos estarem
sediados na Madeira permite que “sejam
elegíveis para os fundos regionais”, explica

Rui Caldeira, o que serve de proteção para
os residentes que queiram fazer investigação
na região. 

O papel da ARDITI é viabilizar a execução
de projetos de investigação não apenas através
da sua estrutura de recursos humanos, mas
também através da sua estrutura física, como
os laboratórios e os gabinetes, por exemplo.
Para Rui Caldeira a importância da agência
é comprovada pelo apoio que dá aos
laboratórios nestes níveis. “Sem a ajuda da
ARDITI seria muito difícil de executar projetos”
devido à falta de uma estrutura financeira e
administrativa apropriada para a dinamização
da investigação. 

A agência promove também conferências,
seminários, workshops e bolsas de investigação
– tanto de doutoramento como de pós-
doutoramento. Neste momento financia cerca
de 100 investigadores espalhados pelas áreas
da tecnologia da informação, ciências do mar
e da química. 

Em 2018, o investimento global da ARDITI
chegou aos cerca de 3 milhões de euros,
obtidos através de receitas próprias, fundos
comunitários e do orçamento regional. �
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In a small space in Funchal, André Freitas,
a young programmer, sets up his mobile

office. He takes his laptop out of his
backpack, along with a device that allows
him to adjust the height of the machine,
and his headphones. After connecting
to the internet, he is ready for another day of
work at Beyond pricing, a business headquartered
in San Francisco, in the United States of
America. He messages his colleagues over
an app to inform them that he is online. 

Be it from Madeira, Lisbon or Oporto,
where he also has a place to live in, the
ritual is the same. What matters is that
work conditions are stable, wherever he is.
A good internet connection, laptop and
headphones that allow him to communicate
with colleagues are essential. All the
material is supplied by the firm. 'It is
necessary that everyone is at the same
level of communication', he explains. 

From Madeira
to the World
They work for firms from Canada and the United States,
but chose to do so from Madeira. André, Lisandra and
João Bernardo talk about the advantages of working in
Europe's leading island destination

Trabalham para empresas do Canadá e dos Estados Unidos,
mas escolheram fazê-lo a partir da Madeira. André, Lisandra
e João Bernardo falam sobre as vantagens de trabalhar no
melhor destino insular da Europa

Essential Telework

ANDRÉ FREITAS
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In Spite of working remotely right now,
André Freitas has gone through several
working modalities, namely working
semi-remotely and on-site, at the
Portuguese start-up Talkdesk and NDrive,
a Portuguese firm headquartered in
Oporto, respectively. Having experienced
all three modalities, when asked to
compare, the young Madeiran can find no
fault in working remotely.  

Fewer distractions and meetings, more
objective communication with colleagues
and work guided by shorter-term goals all

allow him to remain focused and are
some of the advantages he points out for
remote work. 

Flexibility is also a benefit for those
who work remotely from their offices.
André Freitas now has more time to have
lunch with friends, to be in Madeira, by
his family and says he has gained time and
quality of life. 

'Because I don't waste energy in tasks
that would have me go to and from work,
I end up having more energy to do the
things I enjoy. Right now, my life has a

much better quality of life than the one I
have when I have to deal with the restlessness
of traffic', he explains.

Quality of living is also a reason
pointed out by Lisandra Jesus, who works
as a consultant for a software firm
from Canada. She worked in the United
Kingdom for 12 years before returning to
Madeira due to her wanting to raise her
then newborn child 'in a safer environment
with a better quality of life'. 

She has been working remotely for the
Canadian firm since 2018. Despite having

Num pequeno espaço no Funchal,
André Freitas, um jovem programador

informático, organiza o seu escritório móvel.
Retira da mochila o computador portátil, junto
com um dispositivo que lhe permite nivelar
altura do aparelho, e os auscultadores. Depois
de conectar-se à Internet, está pronto a
iniciar mais um dia de trabalho na Beyond
Pricing, uma empresa com sede em São
Francisco, nos Estados Unidos da América.
Numa aplicação, envia uma mensagem aos
seus colegas, de modo a informar que já se
encontra em linha.

Seja da Madeira, de Lisboa ou do Porto,
onde também tem residência, o ritual é o
mesmo. Importante é que as condições de
trabalho sejam estáveis, esteja onde estiver.
Uma boa conexão à Internet, o computador
portátil e os auscultadores, que lhe permitem
comunicar com os colegas, são essenciais. Todo
o material é cedido pela empresa. “É preciso

que todos estejam no mesmo patamar de
comunicação”, justifica.

Apesar de neste momento trabalhar de
forma remota, André Freitas já passou por várias
modalidades laborais, nomeadamente a semi-
remota e a presencial, na startup portuguesa
Talkdesk e na NDrive, uma empresa portuguesa
sediada no Porto, respetivamente. Tendo
passado pelas três vertentes, na hora de comparar,
o jovem madeirense não consegue encontrar
pontos negativos no trabalho remoto. 

Menos distrações e reuniões, uma
comunicação objetiva com os colegas e um
trabalho orientado por objetivos a curto prazo,
que lhe permite manter-se focado, são algumas
das vantagens apontadas em relação ao
trabalho à distância. 

A flexibilidade é também uma mais valia
para quem trabalha longe do escritório.
André Freitas tem mais tempo para almoçar
com os amigos, para estar na Madeira, junto

da família e diz que ganhou tempo e qualidade
de vida. 

“Como não gasto energia durante as tarefas
de ir e voltar para o trabalho, fico com mais
energia para fazer aquilo de que mais gosto. A
minha vida, neste momento, está com uma
qualidade muito melhor do que quando
andava na correria do trânsito”, explica. 

Qualidade de vida é também a razão apontada
por Lisandra Jesus, que trabalha como
consultora para uma empresa de software do
Canadá. Trabalhou 12 anos no Reino Unido
antes de voltar à Madeira, por querer criar o
filho, na altura recém-nascido, “num ambiente
mais seguro e com um melhor estilo de vida”. 

Desde 2018 trabalha remotamente para a
empresa canadiana. Apesar de ter a liberdade
de poder trabalhar a partir de casa, Lisandra
Jesus optou por arrendar um escritório nas
instalações da Startup Madeira. “Eu gosto muito
de disciplina, de ter uma rotina, de levantar-me

LISANDRA JESUS

JOÃO BERNARDO LUÍS
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the freedom to work from home, Lisandra
Jesus chose to rent an office in the Startup
Madeira facilities. 'I like discipline very
much, having a routine, getting up and
going to my workplace and I think that the
office helps in terms of exchanging ideas
and training', she explains. 

She started out on her own but cur-
rently has four people working with her.
One of the biggest challenges she faced in
working remotely was the time zone
difference between Madeira and the
Canada offices, though she is not directly
dependent on her colleagues who
work there. 

She has a flexible schedule, which
allows her to manage her daily life in a way
that is more adequate, even though she
does have times of reference. 'We're dealing
with an international firm with a very stimulating
range of clients. It is a flexible company
with a hierarchy that isn't very pronounced.
There was a good integration of the teams
though there aren't as many barriers as in
other countries but we still have to show
our commitment', she says. 

The consultant qualifies the fact that
she works remotely from madeira as 'the
icing on the cake', because she can combine
the salary from a financially competitive

e ir para o meu sítio de trabalho e acho que o
escritório ajuda na troca de ideias e na
formação”, explicou. 

Começou sozinha, mas neste momento já
tem quatro pessoas a trabalhar consigo. Um
dos maiores desafios que encontrou no
trabalho à distância é a diferença horária entre
a Madeira e o escritório do Canadá, apesar de
não estar diretamente dependente dos colegas
que trabalham lá. 

Tem um horário flexível, o que lhe permite
gerir o seu dia-a-dia da forma que lhe seja mais
adequada, apesar de ter uma hora de referência.
“Estamos a lidar com uma empresa internacional,
com uma abrangência de clientes muito

Essential Telework
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country with the high level of quality of
living offered by the archipelago. 

In spite of the idyllic setting, Lisandra
Jesus draws attention to an essential
feature of working remotely: discipline. 'It
isn't easy to work in this way. If a person
is not disciplined, things won't work out',
she warns. 

Like Lisandra, João Bernardo Luís, a
Young programmer, also chose to rent a
space at Startup Madeira together with
other colleagues when he started working
for BeatStarts, a platform for the sales of
musical pieces. 

'I prefer to work from an office. I have
part of my team here and that helps us to
stay focused', Luís explains. 

The largest obstacle lies in communicating
with other colleagues from the American
firm who are also working remotely from
other parts of the world. In order to
meet this challenge, they established time
intervals in which they must be available,
but that does not diminish the flexibility
that they enjoy. 

João Bernardo Luís confesses he is
happy to have the opportunity to work in
Madeira from a business from elsewhere.
'It's a real plus for me. I have access to
better jobs, with more advantageous pays
and I can add to that the advantages of liv-
ing here. I've got the best of both worlds',
he gloats. �

estimulante. Trata-se de uma empresa flexível,
com uma hierarquia pouco vincada. Existia
uma boa integração das equipas, não existem
tantas barreiras como noutros países, mas
temos de mostrar empenho”, explica. 

A consultora classifica o facto de trabalhar
remotamente a partir da Madeira como “ouro
sobre azul”, pois consegue juntar o salário de
um país financeiramente mais competitivo,
enquanto usufrui do nível elevado de
condições de vida do arquipélago.

Apesar do cenário idílico, Lisandra Jesus
chama a atenção para uma característica essencial
do trabalho à distância: disciplina. “Não é fácil
trabalhar desta maneira. Se a pessoa não é
disciplinada, as coisas não vão resultar”, avisa. 

Tal como Lisandra, João Bernardo Luís, um
jovem programador, também optou por arrendar
um espaço na Startup Madeira, em conjunto
com outros colegas, quando começou a trabalhar

para a BeatStarts, uma plataforma de compra e
venda de trechos musicais. 

“Eu prefiro trabalhar a partir de um
escritório. Tenho parte da minha equipa cá e
isso ajuda-nos a estarmos focados”, explicou Luís.

A maior dificuldade resulta da comunicação
com outros colegas da empresa americana que
também se encontram em trabalho remoto a
partir de outras partes do mundo. Para
combater esse desafio, estabeleceram
intervalos de tempo em que têm de estar
disponíveis, mas isso não diminui a flexibilidade
que dispõem. 

João Bernardo Luís revela-se contente por
ter a oportunidade de trabalhar na Madeira
para uma empresa de outro local. “É realmente
um plus para mim. Tenho acesso a trabalhos
melhores, com salários mais vantajosos e
consigo juntar as vantagens de viver cá. Tenho
o melhor dos dois mundos”, regozija. �

Essential Telework
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Opportunity
to innovate

Adversity breeds
innovation. During the
Covid-19 pandemic,
Madeirans developed

apps that brought
restaurant menus into

the digital world

As adversidades dão espaço
à inovação. Durante

a pandemia da Covid-19,
madeirenses desenvolveram

aplicações que levaram os
menus dos restaurantes

para o mundo digital

The covid-19 pandemic caught the
world by surprise. At the same time

as economic and social consequences
started to make themselves felt, so too did
innovation inspired by the adversity that
comes about in the most diverse contexts. 

In the restaurant area, for instance,
thousands of restaurants, bars and other
establishments were forced to follow new
rules when reopening for business and had
to resort to digital means in order to
present their menus and services. 

Apandemia da covid-19 apanhou o
mundo de surpresa. Ao mesmo tempo

que as consequências económicas e sociais
começam a vir ao de cima, também a inovação,
inspirada pela adversidade surge nos mais
variados contextos.

Na área da restauração, por exemplo,
milhares de restaurantes, bares e outros
estabelecimentos viram-se obrigados a cumprir
novas normas, na hora de voltar ao ativo e a
recorrer a meios digitais para apresentação de
menus e serviços.
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It was in this context that Mariana
Fernandes, a young student at the University
of Madeira and entrepreneur glanced a
business opportunity: creating and offering
an online platform that allows restaurants,
bars, hotels and other establishments
to offer their customers their menu in a
digital format. 

Since she lacked the adequate techni-
cal knowledge, she joined web designer
Bruno Monteiro and Miguel Campos,
from WoWSystems, a software firm,
who helped her to develop and implement
her idea. 

The menu19.app was developed
within two weeks, in May, and already has

customers not only in Madeira, but also in
the United Kingdom, for instance. The app
allows for the citation and management of
menus in real-time and employs the QR
Code technology. 

The idea was awarded by the Santander
Unicovid-19 contest, promoted by the
Santander Totta bank in response to the
emergency situation caused by the current
crisis so as to foreground and support
initiatives with social impact developed by
young university students.

'It was a very important acknowledgement
for us and for the university. As well as
putting us on the map nationwide, it offers
an extra level of credibility to the project

and to our own placement in the market.
The cash prize will help immensely to
reduce costs with investment in
communications and tech support', says
Mariana Fernandes. 

The young university student's app was
not the only app to be created in Madeira.
Nearsfot, the firm of Madeirans Pedro
Camacho and Roberto Freitas invested in
the creation of the near.menu, a software
geared toward the creation of digital
menus for small commerce. 

The software allows to reduce direct
contact with the traditional menus used in
the restaurant sector. The service is free
and also employs QR code technology. �

Foi neste contexto que Mariana Fernandes,
uma jovem estudante da Universidade da Madeira
e empreendedora, vislumbrou uma oportunidade
de negócio: a criação e a oferta de uma
plataforma em linha que permite aos
restaurantes, bares, hotéis e outros estabelecimentos,
oferecerem aos seus clientes os seus menus em
forma digital. 

Uma vez que não possuía os conhecimentos
técnicos suficientes, juntou-se ao web designer
Bruno Monteiro e a Miguel Campos, da WoWStystems,
uma empresa de software, que a ajudaram a
desenvolver e a implementar a sua ideia. 

A menu19.app foi desenvolvida em duas
semanas, em Maio, e conta já com clientes não
apenas da Madeira, mas também do Reino
Unido, por exemplo. A aplicação permite a
citação e a gestão dos menus na hora, de forma
multilingue, e utiliza a tecnologia dos Códigos QR. 

A ideia foi premiada pelo concurso Santander
Unicovid-19, promovido pelo Banco Santander
Totta, em resposta à situação de emergência
provocada pela atual crise, de modo a realçar e apoiar
as iniciativas com impacto social desenvolvidas por
jovens universitários. 

“Foi uma distinção muito importante para
nós e para a universidade. Para além de nos
colocar no mapa nacional, oferece um nível extra
de credibilidade ao projeto e a própria colocação
no mercado. O valor monetário irá ajudar imenso
na redução de custos com o investimento em
todo o suporte informático e de comunicação”,
refere Mariana Fernandes. 

A aplicação da jovem universitária não foi a
única a ser criada na Madeira. Também a
empresa Neartsoft, dos madeirenses Pedro
Camacho e Roberto Freitas, apostou na criação
do near.menu, um software orientado para a
criação de menus digitais pela parte do
pequeno comércio.

O software permite reduzir o contacto
direto como os tradicionais menus utilizados na
restauração. O serviço base é gratuito e utiliza
também a tecnologia dos Códigos QR.. �
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Successful incubation
They began by challenging
a sheep to cross the street.
Now they want stadiums to
come out of people's phones.
This is Dobsware, one of the

businesses incubated at
Startup Madeira

Começaram por desafiar uma
ovelha a atravessar a rua.

Agora querem estádios a sair
dos telemóveis. Assim é a

Dobsware, uma das
empresas incubadas
na Startup Madeira

The story of Dobsware is indissociable
from that of the friendship between

David Olim, Baltasar Sousa and João Prioste.
The three young entrepreneurs met as undergrads
studying at the University of Madeira; a time
when, by the admission of one of the
company founders David Olim, they spent
'more time playing games than in lectures'. 

From the passion for videogames to the
skillset acquired through their engineering
degrees it took but a step. The year 2013
saw the birth of Road Sheep, an app where
the user has the mission of helping a small
sheep cross a busy street. 

They took that app and participated and
won the 2014 startWEB. 'The point of the
competition was to make money off internet
products', explains David Olim. As well as
the cash prize, the Madeirans also won the
opportunity to be incubated at Startup
Madeira for six months. 

Ahistória da Dobsware confunde-se com
a história da amizade entre David Olim,

Baltasar Sousa e João Prioste. Os três jovens
empreendedores foram colegas de licenciatura
na Universidade da Madeira, tempos em que
passavam “mais tempo a jogar do que nas
aulas”, avança David Olim, um dos cofundadores
da empresa.

Da paixão pelos videojogos ao juntar as
competências adquiridas nos cursos de engenharia
foi um passo. Em 2013 nasceu o Road Sheep,
uma aplicação em que o utilizador tinha a
missão de ajudar uma pequena ovelha a
atravessar uma estrada movimentada. 

Com essa aplicação participaram e venceram
o programa startWEB em 2014. “O objetivo do
concurso era fazer dinheiro com produtos na
internet”, explica David Olim. Além do prémio
monetário, os madeirenses tiveram ainda a
oportunidade de ficar incubados na Startup
Madeira durante seis meses. 
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Their success was confirmed in 2015.
The three friends founded their business
and Road Sheep was elected Best Kids'
Game by Playstation. 'Fortunately, we had
thousands of downloads in China and
Brazil', recalls David Olim. That year they
were also part of one of Microsoft's booklets
for programmers. All of this allowed for
their incubation at Startup Madeira to
become effective. 

The incubator is the most visible aspect
of Startup Madeira's activity in supporting
businesses. With offices in Funchal and
Ribeira Brava, the incubator intends to
offer the necessary conditions for businesses
like Dobsware to be supported for a quick
entry into the market, done in a stable way
and with significant risk decrease. In order
to do that, Startup Madeira has three types
incubation services: co-work; virtual offices
and physical incubation. 

For now, David Olim does not see himself
anywhere else. The ease with which they
can reach other businesses and the Startup
Madeira contact network, as well as the
quality of life in Madeira are reasons more
than enough for them not even to consider
other places. 'The long-term plan involves
creating a solution that can be applied in the
whole world, but keeping the headquarters
here', explains the young engineer. 

These entrepreneurs went to the Web
Summit in 2019 to present their firm's most
recent project, the footAR – an augmented
reality app that complements TV sports
broadcast with real-time stats data, creating
a stadium customized to each user in
augmented reality. The app is not yet
available. The search for investors is
ongoing but Dobsware is 'optimistic', says
David Olim. �

2015 foi o ano da confirmação do sucesso.
Os três amigos constituíram a empresa e o
Road Sheep foi eleito pela Playstation como
Melhor Jogo Infantil. “Felizmente tivemos
milhares de downloads na China e no Brasil”,
relembra David Olim. Nesse ano aparecem
ainda num dos booklets da Microsoft para
programadores. Tudo isto permitiu que a
incubação na Startup Madeira se tornasse efetiva.

A incubadora é a face mais visível da
atividade da Startup Madeira no apoio às
empresas. Com escritórios no Funchal e na
Ribeira Brava, a incubadora pretende proporcionar
as condições necessárias para que empresas,
como a Dobsware, possam ser alavancadas
para uma rápida entrada no mercado, feita de
forma estável e com uma redução significativa
de risco. Para isso, a Startup Madeira dispõe de
três tipos de serviços de incubação: o co-work,
os escritórios virtuais e a incubação física. 

Para já, David Olim não se imagina noutro
lugar. A facilidade com que se chega a outras
empresas e à rede de contactos da Startup
Madeira e a qualidade de vida encontrada na
Madeira são razões mais do que suficientes
para não pensar noutros locais. “O plano a
longo prazo passa por criar uma solução que
possa ser utilizada no mundo inteiro, mas
mantendo a sede aqui”, explica o jovem engenheiro.

Em 2019 estes empreendedores estiveram
na Web Summit para apresentar o mais novo
projeto da empresa, o footAR – uma aplicação
de realidade aumentada que complementa as
transmissões televisivas de desporto com
dados estatísticos em tempo-real, criando um
estádio personalizado para cada utilizador em
realidade aumentada. A aplicação ainda não
está disponível. A procura por investidores
decorre, mas a Dobsware está “otimista”, refere
David Olim. �

BALTASAR SOUSA AND DAVID OLIM WITH MIGUEL ALBUQUERQUE, THE PRESIDENT OF THE GOVERNMENT

FOR THE AUTONOMOUS REGION OF MADEIRA AND RUI BARRETO, MADEIRA’S SECRETARY FOR THE ECONOMY
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The European Space Agency Business
Incubation Centre (ESA BIC) in

Portugal created a programme to fund
start-ups. The goal is to inspire and collaborate
with entrepreneurs focused on transforming
ideas connected to space into products or
commercial services.

The programme intends to support up
to 12 national businesses per year. Each
selected firm can count with an investment
of up to 50 thousand euros, from a total
budget of 600 thousand euros. Firms will
also be able to count on access to technical
and business support.

In the region, Startup Madeira is the
incubator responsible for the promotions of
applications to the programme, and for support
to entrepreneurs that want to implement
their innovative ideas using space technology. 

Carlos Soares Lopes, President of
Startup Madeira, mentioned that the
region could not have stayed out of this
challenge and that, since the beginning of
the project, the Madeiran incubator had
committed itself to belonging to the ESA
BIC network. 

This programme accepts applications
from individual persons and start-ups no
older than five years. Should their project
be approved, the latter will have to create
a business. Applications can be made directly
through the ESA BIC Portugal website. �

OCentro de Incubação de Negócios

da Agência Espacial Europeia em

Portugal (ESA BIC Portugal) criou um programa

de financiamento para startups. O objetivo é

inspirar e colaborar com empreendedores

focados em transformar ideias ligadas ao

espaço em produtos ou serviços comerciais

como descobrimos as cidades.

O programa prevê apoiar até 12 empresas

nacionais por ano. Cada uma das selecionadas

poderá contar com um incentivo financeiro

de 50 mil euros, num orçamento total de 600

mil euros. As empresas poderão contar ainda

com acesso a suporte técnico e de negócio.

Na região, a Startup Madeira é a

incubadora responsável pela divulgação

das candidaturas ao programa e pelo

apoio aos empreendedores que queiram

implementar as suas ideias inovadoras usando

tecnologia espacial.

Carlos Soares Lopes, Presidente da Startup

Madeira, referiu que a região não poderia ter

ficado de fora deste desafio e que desde o

início do projeto a incubadora madeirense se

empenhou em pertencer à rede do ESA BIC. 

A este programa podem concorrer

startups com menos de cinco anos e

pessoas individuais. Os últimos terão de criar

uma empresa caso o seu projeto seja

aprovado. As inscrições deverão ser feitas

diretamente no site do ESA BIC Portugal. �

https://space.ipn.pt/

The European Space
Agency Programme
in Portugal wants

to support start-ups
with innovative

solutions

Programa da Agência

Espacial Europeia

em Portugal procura

apoiar startups

com soluções

inovadoras

Supporting   
innovation

Essential Funding
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Ready
to house

Competitiveness and optimization. Around 200 firms chose
one of the 12 parks that belong to Madeira Business Parks as their home

Competitividade e otimização. Cerca de 200 empresas escolheram

um dos 12 parques da Madeira Parques Empresariais como casa
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The first business park built in
Madeira was built in 1985 in Cancela,

an area on the west part of Santa Cruz.
Due to its proximity to the capital of the
island, this was always one of the most
sought after parks and paved the way for
other similar investments to be made.

Nowadays, there are 12 business parks
in Madeira and Porto Santo which house
around 200 businesses in Camacha,
Machico, Santana, São Vicente, Calheta,
Porto Moniz, Ponta do Sol, Ribeira Brava,
Câmara de Lobos, Porto Santo and the West
Zone Business Park. 

Gonçalo Pimenta the president of
Madeira Business Parks (MPE), the entity
in charge of licensing the spaces claims that
the construction of these parks was an
added-value to the fulfillment of the goals
oriented toward the sustained development
of the regional economy. 

'In a model of economic and technological
development, in the context of globalization
and growing environmental concerns, the
Business Parks constitute spaces that
take on the optimization that ensures
the competitiveness of businesses, enabling
in this way the promotion of energetic
efficiency as well as the quality of
the environment and public health',
Pimenta explains. 

One of the advantages of investing in a
Business Park is that in a first stage,
entrepreneurs do not need to account for
direct costs in several areas, like the gas
distribution networks or electrical telephone
infrastructures. The fact that they are
established in one of MPE's plots as well as
allowing for the optimization of the space,
also allows for a firm to become more
competitive by channeling investment to
other areas of their business. 

Oprimeiro parque empresarial a ser

construído na Madeira foi o da Cancela,

em 1985, situado na zona oeste de Santa Cruz.

Pela proximidade com a capital da ilha, este parque

foi sempre um dos mais procurados e abriu o

caminho para outros investimentos do género.

Hoje, na Madeira e no Porto Santo, existem
12 parques empresariais que são a casa de
cerca de 200 empresas, na Camacha, Machico,
Santana, São Vicente, Calheta, Porto Moniz,
Ponta do Sol, Ribeira Brava, Câmara de Lobos,
Porto Santo e no Parque Empresarial da Zona Oeste. 

Gonçalo Pimenta, presidente da Madeira
Parques Empresariais (MPE), a entidade responsável
por concessionar os espaços, afirma que a construção
destes parques foi uma mais-valia na concretização
dos objetivos orientados ao desenvolvimento
sustentado da economia regional. 

“Num modelo de desenvolvimento
económico e tecnológico, no contexto da
globalização e da crescente preocupação
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Potential investors also have an
advantage on the legislative level, should
they need to build on one of the lots of the
business parks. Under the Legal Regime of
Construction, MPE is the one responsible
for communicating any projects undertaken
by investors to the municipality, which
means that the process for licensing
construction works to be carried out inside
the parks will go through more quickly.  

Regarding this point, Gonçalo Pimenta
says that MPE could still allow for a grace
period during the stage when infrastrcutures
are constructed on the lot. 'In this case the
grace period can last up to a maximum 12
months', he adds.

The profile of businesses headquartered
in the region's business parks is acknowledged
and has been identified for a long time. In
effect, it reflects the corporate tissue of
Madeira and Porto Santo, where about 90%
of business is Small and Medium-sized. In
that sense, MPE has consolidated a strategy
for the construction of pavilions, finished in
2019 with the construction of 21 new
spaces, six in the Camacha Business Park
and 15 in Câmara de Lobos Business Park,
already completely occupied by small family
businesses, in fields as wide as multimedia,
energetic efficiency, and beyond.

UAUCACAU is one of the firms that
chose one of the MPE spaces in order to
progress their business and has been an

example of innovation in the field of gastronomy.
It was created in 2014 by Tony Fernandes,
a businessman and chocolatier who
invested in artisanal production by resorting
to typical products from the archipelago,
like poncha, Madeira Wine, sugarcane syrup
or passionfruit.   

However, the MPE is also focused on
attracting Medium and Small Businesses,
which represent around 10% of the region's
corporate tissue. At the moment, Gonçalo
Pimenta says he finds a cause for pride in
the fact that businesses with a significant
size, be it in terms of workforce, be it in
terms of billing, have chosen the Business
Parks as headquarters for their structures.
Proof that the archipelago is competitive. �

ambiental, os Parques Empresariais constituem
espaços que assumem uma otimização que
assegure a competitividade das empresas,
viabilizando desta forma a promoção da eficiência
energética, bem como a qualidade do ambiente
e da saúde pública”, explica Pimenta. 

Uma das vantagens de investir num Parque
Empresarial é que numa primeira fase os
empresários não necessitam de contabilizar
custos diretos em diversas áreas, como a rede
de distribuição de gás ou as infraestruturas
elétricas e telefónicas. O facto de se estabelecerem
num dos lotes da MPE, para além de garantir
uma otimização de espaço, permite à empresa
tornar-se mais competitiva ao canalizar investimento
para outras áreas do seu negócio. 

Os potenciais investidores têm ainda uma
vantagem a nível legislativo, caso necessitem
construir dentro de um determinado lote, num dos
parques empresariais. Ao abrigo do Regime Jurídicode
Edificação, a MPE é quem é responsável por comunicar
às autarquias quaisquer projetos que venham
a ser realizados pelos investidores, o que significa
uma maior celeridade ao nível do licenciamento
das obras a executar no interior dos parques. 

Em relação a este ponto, Gonçalo Pimenta
refere que a MPE poderá ainda conceder um
período de carência de pagamentos durante a
fase de construção das infraestruturas no lote.
“Neste caso o período de carência poderá
chegar até ao máximo de 12 meses”, acrescenta. 

O perfil de cliente das empresas sediadas nos
parques empresariais da região é conhecido e
está há muito identificado. No fundo, reflete o
tecido empresarial da Madeira e do Porto Santo,
em que cerca de 90% são Pequenas e Média
Empresas. Nesse sentido, a MPE consolidou
uma estratégia de construir pavilhões, terminando
2019 com a construção de 21 novos espaços,
seis no Parque Empresarial da Camacha e 15 no
Parque Empresarial de Câmara de Lobos, já
totalmente ocupados por pequenas empresas
familiares, em diversas áreas tais como a multimédia,
eficiência energética e não só. 

A UAUCACAU é uma das empresas que escolheu
um dos espaços da MPE para fazer progredir o
seu negócio e tem sido um exemplo de inovação
na área da gastronomia. Foi criada em 2014,
pelas mãos de Tony Fernandes, empresário e
mestre chocolateiro que apostou numa produção
artesanal, recorrendo a produtos típicos do
arquipélago, como a poncha, vinho Madeira,
mel-de-cana ou maracujá. 

No entanto, a MPE foca-se também em
atrair Média e Grandes Empresas, que representam
cerca de 10% do tecido empresarial da região.
Neste momento, Gonçalo Pimenta afirma que
se trata de um motivo de orgulho o facto de
empresas com uma dimensão significativa,
quer ao nível do seu número de trabalhadores,
quer ao nível da própria faturação, terem escolhido
os Parques Empresariais como sede das suas
estruturas. Uma prova de que o arquipélago
é competitivo. �

www.essential-madeira.com 82
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