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RIS3 - ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
ESTRATÉGICA



Although certain consideration has been given to maritime issues, 
Madeira's OP has not given special relevance to the sea within its 
strategic vision for the 2014-2020 period. Strong focus has been given to 
the tourism sector. Other maritime actions considered are fisheries and 
maritime transport. The RIS3 identified marine and maritime research 
activities as potential areas for contribution to growth and jobs. These 
areas include fisheries, aquaculture, tourism and renewable energies. 
However, areas for specialisation, as described on page 10, have not 
been so much detailed thus it is not clear which blue growth areas 
(marine renewables, blue biotechnology, etc.) would be included within 
the RIS3. Portuguese authorities are invited to clarify this point.

37#pg.#



Despite Madeira's support to the Atlantic Forum process and considering 
that a workshop was recently hosted in Funchal, the OP does not mention 
the Atlantic Strategy at all. The OP sets up priority investments that are 
expected to contribute to blue growth, therefore an analysis would have 
been expected on how the Madeira OP contributes to the implementation of 
the Atlantic Action Plan. We expect that this contribution will be reflected in 
Section 4.5 (p. 302).



Ficha Técnica 

Contributos  

Sumário Executivo 

 1  Introdução

 2  Visão

 2.1  Domínios Diferenciadores Temáticos

 2.2  Criação de uma Cultura de IDT+I

 2.3  Criação de Valor pela IDT+I

 2.4  Transição para o Mercado

3 Diagnóstico

 3.1  Caracterização da Economia da RAM

 3.2  O turismo como área transversal a toda a economia da RAM

 3.3  A Economia do Mar como área emergente

 3.4  Análise do Contexto Regional e do Potencial para Inovação

 3.5  Análise SWOT

4 Prioridades 

4.1 Turismo

4.1.1 Caraterização  

4.1.2 Objetivos 

4.2 Recursos e Tecnologias do Mar

4.2.1 Caraterização  

4.2.2 Objetivos 

4.3 Saúde e bem-estar

4.3.1 Caraterização 

4.3.2 Objetivos 

4.4 Qualidade agro-alimentar

4.4.1 Caraterização 

4.4.2 Objetivos 

4.5 Sustentabilidade, gestão e manutenção de infraestruturas

4.5.1 Caraterização  

4.5.2 Objetivos

4.6 Bio-sustentabilidade 

4.6.1 Caraterização 

4.6.2 Objetivos 

4.7 Energia, mobilidade e alterações climáticas

4.7.1 Caraterização 

4.7.2 Objetivos 

4.8 Tecnologias da informação e comunicação

4.8.1 Caraterização 

4.8.2 Objetivos

5 Instrumentos de Política 

5.1 Medidas do PIDT+I

5.1.1 Medida 1 - Estabelecimento do Sistema Regional para o Desenvolvimento da Investigação,  

Tecnologia e Inovação

5.1.2 Medida 2 - Criação da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação,  

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

5.1.3 Medida 3 - Promoção do emprego científico através de um Quadro Regional de Investigadores  

e um sistema de bolsas para atração e desenvolvimento de massa crítica nas áreas identificadas

5.1.4 Medida 4 - Fomento da IDT+I em ambiente empresarial através de um sistema de incentivos que 

 dinamize e posicione as empresas da RAM em cadeias de valor internacionais

5.1.5 Medida 5 - Investimento programático através do financiamento competitivo nas áreas estratégicas  

e de desafios interdisciplinares com o objectivo de reforçar aplicações no turismo e desenvolvimento regional

5.1.6 Medida 6 - Financiamento de parcerias internacionais com vista ao desenvolvimento de ações de  

formação avançada com centros de reputação internacional nas áreas identificadas

5.2 Articulação com o ENEI  

5.2.1 As seis políticas públicas do policy-mix

5.3 Articulação com o PO RAM

6 Monitorização e Avaliação 

7 Governação
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Caraterização (PIDTI) – Análise SWOT

Pontos Fortes Ameaças

− Ligações internacionais por parte de alguns 
investigadores 

− Existências de investigadores nas mais diversas áreas
− Sistemas insulares de grande interesse científico 

(ocean. biologico)
− Sistema ecológico de dimensão adequada que 

permite testar modelos evolutivos e climáticos

− Ultra-periferia
− Fraco investimento em I&D
− Pouca tradição e cultura de I&DT+I ao nível político e 

empresarial
− Persistência de organização inadequada do sistema regional 

de I&DT+I 

Pontos Fracos Oportunidades

− Reduzida cooperação entre centros I&DT+I, e entre 
estes e empresas => OOM

− Reduzida dimensão financeira das empresas regionais 
para patrocinar I&DT+I, quer em projectos de parceria 
quer através da lei do mecenato

− Organização insuficiente dos centros/serviços de 
investigação da administração pública regional para 
desenvolver I&DT+I de forma competitiva   => OOM

− Mecanismo de gestão financeira dos centros/serviços 
de investigação da administração pública regional 
demasiado complexos e demorados e inadequados 
para uma gestão eficiente dos projectos de I&DT+I  => 
OOM

− Inexistência de uma carreira de investigação 
fomentadora e dinamizadora de I&DT+I e que agregue 
os investigadores doutorados dos diversos centros/ 
serviços de investigação da administração regional/ 
local => ARDITI

− Inexistência de uma estrutura organizacional cujo 
objectivo primordial seja a I&DT+I, agregando os 
investigadores dos diversos centros/ serviços de 
investigação da administração regional/ local 

− Ausência de acesso dos investigadores dos centros/ 
serviços da administração regional às bases de dados 
internacionais de artigos científicos

− Grupos de investigação de pequena dimensão - falta 
de massa crítica => OOM

− Definição de um objectivo estratégico comum I&DT+I e de um 
conjunto de prioridades estratégicas => OOM

− Enfoco do financiamento em projectos que incidam nas áreas a 
estratégicas definidas

− Privilegiar um programa de financiamento a projectos que 
envolvam equipas de pelo menos duas instituições regionais 

− Aumento da capacidade produtiva através da criação de uma 
carreira de investigação que incorpore os investigadores 
doutorados existentes na RAM

− Criação de um Conselho Regional de I&DT+I cujo objectivo 
primordial seja dinamizar e fomentar a I&DT+I  à semelhança 
do que acontece numa dimensão nacional em vários países da 
UE (ex. NERC - UK, CSIC - Espanha, cujo objectivo primordial 
seja a I&DT+I 

− Dotar um Conselho Regional de I&DT+I ou outro organismo 
similar com os mecanismos adequados à gestão financeira de 
projectos de I&DT+I 

− Maior intercâmbio entre empresas (regionais/ nacionais/ 
internacionais) e centros/serviços de I&DT+I 

− Estratégia para a biodiversidade da União Europeia e 
respectivos mecanismos de financiamento 

− Conjuntura económico-financeira regional, nacional e 
internacional 
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PROJETO ESTRATÉGICO





OOM

Modelação /
Previsão

Biodiversidade

Pescas &
Maricultura

Costeiros  (ISMOC)

Oceânicos (ISMOM)

Transporte sedimentos 
Porto Santo

Ambientes costeiros

Ambientes oceânicos

Impacto das
alterações climáticas

Abordagem ecosistémica
e monitorização da 

biodiversidade Marinha 

Monitorização 
Invasoras

Avaliação e gestão 
sustentável de 

recursos

Produção aquícola 
multitrófica integrada

Diversificação de 
espécies e produtos

Deteção e 
seguimento 

remoto 



Principais Objetivos

•   Consolidação de dados históricos numa plataforma digital comum e com acesso web, 
incluindo a informatização e melhoria das coleções museológicas na área marinha; 

•  Criação e implementação de sistemas de monitorização (medidas) e previsão 
(modelos) meteo-oceanográficos integrados para a Zona Económica Exclusiva da 
RAM, compatíveis com os programas definidos na DQEM-Madeira;

•  Monitorização de habitats assente numa abordagem ecossistémica na gestão das 
atividades humanas; reforçando os esforços até agora desenvolvidos no âmbito de 
programas de conservação ou implementação da rede Natura 2000;

•  Avaliação e monitorização dos principais recursos de pesca, incluindo o 
desenvolvimento de novos sistemas de produção integrada. Incluindo a exploração de 
sistemas de produção aquícola multitrófica e/ou agregados a sistemas de produção 
energética;

•  Avaliação do potencial energético a partir de recursos marinhos. Nomeadamente no 
que respeita ao potencial da energia das ondas, correntes oceânicas e eólica offshore 
na RAM;

•  Desenvolvimento e implementação de programas educativos e ações de divulgação 
nas escolas e junto do grande publico;



OOM 
 
    1 Contrato Investigador 
    3 BI-Bolsas de Investigação 
 
 

  EDUCAÇÃO e FORMAÇÃO 
    2 BI-Bolsas de Investigação 

Modelação / 
Previsão 

Biodiversidade 

Deteção e 
seguimento 

remoto 

Pescas & 
Maricultura 

1 BPD-Bolsa pós-doc 

2 BI-Bolsas de  
Investigação 

4 BI-Bolsas de Investigação 

2 BPD-Bolsa pós-doc 

2 BPD-Bolsa pós-doc 

1 BPD-Bolsa pós-doc 

2 BI-Bolsas de Investigação 

4 BI-Bolsas de 
Investigação 



ORÇAMENTO 2015-21#

Aquisição) Por)ano) )2015?2018) )2018?2021) Total)
Custos)de)funcionamento) ##

Custos#indiretos# €9,000# €27,000# €18,000# €45,000# 1.26%#
Recursos#computacionais# €120,000# €10,000# €150,000# €20,000# €170,000# 4.77%#

Campanhas# €155,000# €465,000# €310,000# €775,000# 21.75%)
Manutenção#Equipamento#Lab.# €50,000# €150,000# €100,000# €250,000# 7.02%#

Bolsa#de#Viagens# €20,000# €60,000# €40,000# €100,000# 2.81%#

Recursos)Humanos)especiallizados) ## 61.69%)
InvesTgador#contratado# €49,000# €147,000# €98,000# €245,000# 6.88%#
InvesTgador#PostUdoc#(6)# €129,600# €388,800# €259,200# €648,000# 18.19%#

Bolsas#de#InvesTgação#(12)# €172,800# €518,400# €345,600# €864,000# 24.25%#
Técnico#InformáTca#(2)# €43,200# €129,600# €86,400# €216,000# 6.06%#

Designer#(1)# €15,000# €45,000# €30,000# €75,000# 2.10%#

Programa)educaMvo)&)formação)
Bolsa#de#InvesTgação#(2)# €30,000# €90,000# €60,000# €150,000# 4.21%#

Equipamento# €20,000# €1,000# €23,000# €2,000# €25,000# 0.70%#

Total) €140,000# €684,600# €2,193,800# €1,369,200# €3,563,000#





OBRIGADO 

-Comissão Diretiva do OOM 



Descrição Praz
os 

Promotor: OOM 
/ Parcerias 

Recursos 
humanos Resultados 

Caracterização, avaliação, e 
monitorização da Biodiversidade 
Marinha e avaliação do impacto 
das alterações climáticas

5 
ano
s

EBMF/MMF, UMa, 
DSIP, MBM, 
PMEs, IMAR, 
PNM

Reforço/
qualificação de 
RH nas 
entidades I&D. 
Recrutamento 
doutorados (D) e 
mestres (M)

Objectivos da DQEM
Quantificação dos impactos das 
alterações climáticas
Estabelecimento de programas de 
monitorização

Implementação da sistemas de 
monitorização e previsão meteo-
oceanográfica para apoio a 
actividades marinho-marítimas na 
R.A.M

7 
ano
s

APRAM, CIIMAR-
Madeira, IH, 
Centros de 
Investigação

Reforço/
qualificação de 
RH nas 
entidades I&D. 
Recrutamento 
doutorados (D) e 
mestres (M)

Meta-D da DQEM regional, 
optimização das operações 
portuárias, apoio aos sistemas de 
resposta a poluição marinha, apoio 
à busca e salvamento no mar, apoio 
as actividades ludico-turisticas, 
avaliação dos impactos nas infra-
estruturas costeiras, 
desenvolvimento do conhecimento 
cientifico em oceanografia e 
meteorologia

Desenvolver os sistemas de 
monitorização da atividade da 
pesca e implementar a avaliação 
dos stocks haliêuticos explorados 
pela pesca comercial do R.A.M.

3-4 
ano
s

DSIDP; EBMF; 
UMa. Parcerias: 
IPMA; DOP-UAç

Reforço/
qualificação de 
RH nas 
entidades I&D. 
Recrutamento 
doutorados (D) e 
mestres (M)
Formação 
avançada na 
área da Biologia 
Pesqueira

Inventariação sistemática do estado 
de exploração dos stocks de 
recursos haliêuticos. Obtenção de 
indicadores e pontos de referência 
biológica necessários à gestão 
sustentável do sector.
Metas da DQEM (Bom estado 
ambiental das espécies sujeitas a 
extração seletiva) e Política Comum 
de Pesca, gestão de todos os 
recursos pesqueiros ao nível do 
MSY.

Proposta de programas de acção, a desenvolver durante o período de 2015/22, de acordo com os objectivos estratégicos propostos para a área do Mar 



Descrição Praz
os 

Promotor: OOM 
/ Parcerias 

Recursos 
humanos Resultados 

Desenvolvimento de projectos-
piloto em aquicultura com vista à 
diversificação de espécies e  
criação de sistemas multitróficos 
de  produção integrada,

5 
ano
s

DSIDP, OOM, 
empresas 
privadas

Reforço/
qualificação de 
RH nas 
entidades I&D. 
Recrutamento 
doutorados (D) e 
mestres (M)
Formação 
avançada na 
área da Biologia 
Pesqueira

Relatórios de avaliação técnica e 
económica para desenvolvimento 
de projectos a escala comercial. 
Formação técnica e científica de 
recursos humanos. 

Utilização dos recursos locais e/
ou os seus componentes em 
processos produtivos e 
diversificação da economia local

3 a 
4 
ano
s

Parceiros: mínimo 
3 entidades 
distintas 
(Universidade, 
Laboratórios 
Regionais, PMEs)

Emprego 
científico 
qualificado nas 
empresas. 
Recrutamento 
de D

Desenvolvimento de processos 
tecnológicos.
Aumento da matéria-prima local nos 
processos produtivos do sector 
primário e transformador (criação de 
riqueza).
Criação de marcas e produções 
locais.
Protecção de recursos genéticos

Programas de divulgação 
cientifica e de formação 
avançada na area das ciências 
do mar e da atmosfera

6 
ano
s

Promotor: UMa
Parceiros: outras 
entidades 
regionais
Parceiras: 
Universidades 
rede UNAMUNO

Licenciados, 
Mestrados

Introduzir conceitos das ciências do 
mar nos curriculum escolares; dar a 
conhecer utilidade dos resultados 
científicos à sociedade; promover 
programas de formação aplicada 
(pós-graduação)

Proposta de programas de acção, a desenvolver durante o período de 2015/22, de acordo com os objectivos estratégicos propostos para a área do Mar 


