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O Parque Empresarial de Machico 
prepara-se para acolher um novo 
investimento estimado em mais 
de 1,2 milhões de euros. A ‘Milk 
Dynamics’, empresa com expe-
riência na produção de alimentos 
para cães, prevê a criação de mais 
sete postos de trabalho. 

O projecto de arquitectura da 
nova unidade foi agora aprovado 
pela Câmara Municipal de Machi-
co. Trata-se de uma infra-estrutura 
apoiada por fundos da Região e da 
União Europeia, nomeadamente, o 
FEDER, no âmbito do Programa 
Operacional Madeira 14-20, através 
do ‘Valorizar 2020’, operacionaliza-
do pelo Instituto de Desenvolvi-
mento Empresarial (IDE).  

Para o secretário regional da Eco-
nomia, Rui Barreto, este é “mais um 
importante investimento privado, 
que é concretizado com apoios do 
Instituto de Desenvolvimento Em-
presarial e da Madeira Parques Em-
presariais, entidade criada pelo Go-
verno Regional e que cumpre, desta 

Empresa que produz alimentos para cães 
investe mais de 1,2 milhões em Machico 

Rui Barreto destaca investimento no Parque Empresarial de Machico que prevê criar 7 postos de trabalho.  FOTO DR
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maneira, a sua missão de incentivar 
e atrair investimentos para os dife-
rentes espaços de que dispõe”. 

Neste momento, a empresa ex-
porta 99% do que produz, tendo 
como principais mercados a Aus-
trália, Médio Oriente, toda a Euro-
pa e América do Norte, prevendo-

-se em breve a extensão da distri-
buição para o Japão, México, Co-
lômbia, Peru, e Nova Zelândia. 

Este projecto vai ao encontro da-
quela que tem sido a estratégia do 
Executivo madeirense - “promover 
o investimento reprodutivo, com 
repercussões na dinâmica econó-

mica local e regional, mas também 
social, na medida em que são pro-
jectos geradores de emprego”, sa-
lientou o secretário da Economia. 

Por esta via, reforça ainda Rui 
Barreto, “o Governo Regional 
concretiza também uma política 
descentralizadora, promovendo 

o desenvolvimento integral de 
toda a Região e de todos os seus 
concelhos, independentemente 
das cores políticas dos diferentes 
órgãos de poder local”. 

O objectivo passa por “correspon-
der às expectativas da população, 
criando as condições necessárias 
para que o investimento aconteça, 
promovendo dinâmicas económi-
cas e sociais, sempre em articulação 
com as diferentes autarquias, neste 
caso a Câmara Municipal de Ma-
chico, cuja celeridade e intervenção 
neste projecto é de realçar e incenti-
var”, indicou o governante. 

O projecto visa a construção de  
um pavilhão no Parque Empresarial 
de Machico e a aquisição de todo o 
equipamento necessário ao funcio-
namento da fábrica, com a imple-
mentação de novos processos de 
produção de ossos para cães utili-
zando a caseína. 

Este investimento, segundo a 
empresa, “terá um impacto bas-
tante grande a nível da produção, 
com ganhos de eficiência na pro-
dutividade através da automati-
zação de processos”. 

Sobre os apoios, Rui Barreto 
diz que “a taxa base do incentivo 
total é de 60%, uma vez que se 
trata de um projecto localizado 
num parque empresarial, o que 
representa um ajuda significativa 
para o concelho de Machico, 
onde a empresa está sedeada, 
mas também para a Região”.

Estreia com 4.700 a bordo
O navio ‘Enchanted Princess’ es-
treou-se, ontem, no Porto do Fun-
chal, com lotação praticamente es-
gotada, totalizando 4.700 pessoas a 
bordo - 3.370 passageiros e 1.322 tri-
pulantes, segundo os números da 
Administração dos Portos da Região 
(APRAM). 

Proveniente de Tenerife, o navio 
acostou no Molhe da Pontinha 
numa escala que durou 9 horas e 
que animou o comércio e o turismo 
da capital madeirense.  

Durante a manhã,  Paula Cabaço, 
presidente da APRAM, apresentou 
as boas-vindas ao comandante do 
‘Enchanted Princess’, o quinto navio 
da classe Royal, operado pela Prin-
cess Cruises (subsidiária da Carnival 
Corporation)  com o mesmo luxo dos 
outros navios da frota, mas, segundo 
a companhia, com novas atracções. 

Na partida, pelas 17 horas, o ‘En-
chanted Princess’ despediu-se do 

Funchal com o célebre apito seguido 
da sinfonia que eterniza a compa-
nhia ligada à série dos anos 80, ‘The 
Love Boat’. Próximo paragem: Vigo. 

O navio foi inaugurado, a 10 de 
Novembro de 2021, quando partiu 
de Port Everglades, em viagem inau-

gural, apesar de ter ficado pronto a 
30 de Setembro de 2020, em plena 
pandemia. 

Com 330 metros de comprimento 
e 145.281 de tonelagem, o navio tem 
capacidade máxima para 3.660 pas-
sageiros e 1.346 tripulantes. R.D.F.
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TAP promove viagens 
gratuitas para crianças 

A escala do ‘Enchanted Princess’ durou 9 horas. FOTO HÉLDER SANTOS/ASPRESS

A TAP lançou, ontem, uma cam-
panha em que oferece bilhetes 
grátis para um bebé até aos 23 
meses e/ou uma criança com 
idade de 24 meses até 11 anos, 
por adulto (taxas aeroportuárias 
aplicadas), nas viagens entre 
Lisboa e Porto e a Madeira e 
Porto Santo. 

A campanha é válida para a 
compra de bilhetes nesta semana - 
de 22 a 28 de Agosto - para viagens 

a realizar entre 1 de Outubro e 15 
de Novembro de 2022. 

A informação, disponibilizada 
pela companhia aérea através de 
um comunicado, refere ainda 
que a TAP opera nove voos diá-
rios (sete de Lisboa e dois do 
Porto) no aeroporto Cristiano 
Ronaldo e tem intensificado o 
aumento da capacidade com a 
utilização frequente de aviões 
A330-900neo. 

Só no mês de Agosto, a TAP 
tem 14 operações com os A330-
-900neo, aumentando assim a 
oferta da companhia aérea, con-
tribuindo, igualmente, para o 
acrescimento do número de pas-
sageiros no aeroporto da Madei-
ra. Para a Ilha Dourada a TAP 
oferece neste pico de Verão um 
voo diário.  A.C

A CAMPANHA É 
VÁLIDA PARA   
A COMPRA DE 
BILHETES DURANTE 
ESTA SEMANA


