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1. Introdução 

A estratégia RIS3/EREI (Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation / Estratégia 

Regional para uma Especialização Inteligente) da Região Autónoma da Madeira (RAM), 

apresentada no documento “Madeira 2020: Estratégia Regional de Especialização 

Inteligente”, lançado em 2015, representa a evolução do Plano de Ação para a Investigação, 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da RAM (PIDTI) que lançou as bases para a criação 

de uma cultura de investigação e desenvolvimento tecnológico na RAM que seja capaz de 

gerar emprego e crescimento económico a prazo, através da criação de valor pela inovação. 

Uma cultura de IDT+I (Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação) significa 

reconhecer o valor do conhecimento, das ideias e dos benefícios que estas proporcionam para 

a sociedade, e acima de tudo, premiar os que criam conhecimento e o colocam ao serviço do 

desenvolvimento social e económico1. 

Visão 

A visão RIS3 definida para a RAM teve em consideração que esta região era a que 

apresentava, em 2014, os piores indicadores de IDT+I em Portugal de acordo com o regional 

innovation scoreboard 20142. Esta visão reconhece claramente as fraquezas do ponto de 

partida e indica onde a região se pretende posicionar no futuro, quais os principais objetivos a 

atingir e porque é que estes objetivos são importantes. O desenvolvimento de uma visão 

inclusiva e partilhada é determinante para garantir que todos os agentes se mantêm 

envolvidos, em particular tendo em linha de conta que uma estratégia de especialização 

inteligente é um processo de longo prazo. 

VISÃO: Até 2020 a RAM pretende convergir para innovation follower posicionando-se entre as 
quatro principais regiões de Portugal em termos de desempenho de inovação, sendo 
reconhecida como uma das principais regiões da Europa na criação de conhecimento nos 
domínios temáticos do turismo, bio-sustentabilidade e recursos e tecnologias do Mar. Esta 
visão será conseguida através da: 

i) potencialização e capacitação dos recursos endógenos, das infraestruturas existentes e dos 
agentes regionais com competências nos domínios identificados através da criação de 
massa crítica e da reorientação dos recursos existentes em tornos dos domínios de 
especialização da RIS3; 

ii) atração, retenção e formação de recursos humanos altamente qualificados nos domínios 
identificados através de parcerias com instituições líderes internacionais e tirando partido 
da cultura cosmopolita e da qualidade de vida da região para a tornar na localização 
preferida para a criação e exploração de conhecimento nestes domínios; 

                                                           
1
 http://ris3.arditi.pt 

2
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm 
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iii) desenvolvimento de uma cultura inovadora, aberta, mobilizadora e libertadora do 
potencial individual e coletivo orientado para a criação de emprego, valor económico, 
social e territorial; 

iv) reforço da intensidade tecnológica na produção de bens e serviços orientados para cadeias 
de valor globais e aproximando o sistema científico das atividades económicas, sociais e 
criativas e proporcionando uma transição eficiente das ideias para o mercado; 

v) reforço da produtividade, da coesão territorial e da afirmação da competitividade 
responsável, estruturante e resiliente enquanto verdadeiro desígnio central suportado 
pelas dinâmicas RIS3. 

 
 

Objetivos do PIDTI/RIS3 - RAM 

Os objetivos iniciais definidos no PIDTI/RIS3 correspondiam a um aumento da intensidade das 

atividades de I&D até 1,3% do PIB regional até 2020. A projeção destes objetivos para 2020 é 

apresentada nas Figuras 1 e 2, a que corresponde um aumento substancial da intensidade de 

I&D na RAM. Simultaneamente a projeção em que se baseia o PIDTI/RIS3 prevê uma evolução 

da composição da despesa para uma participação significativa das empresas em detrimento 

do sector público. Atualmente, e conforme justificado ao longo do documento, esse objetivo 

de 1,3% foi revisto para cerca de 0,7% do PIB regional até 2020, ou seja sensivelmente para 

metade. 

A visão que foi definida levou à identificação dos seguintes domínios temáticos / áreas de 

aplicação: i) Turismo, ii) Recursos e tecnologias do mar, iii) Saúde e bem estar, iv) Qualidade 

alimentar, v) Sustentabilidade, gestão e manutenção de infraestruturas, vi) Bio-

sustentabilidade, vii) Energia, mobilidade e alterações climáticas e viii) Tecnologias de 

informação e comunicação. Para cada um dos domínios temáticos foram constituídos grupos 

de trabalho que apresentaram planos sectoriais com o objetivo de enquadrar as áreas no 

contexto do PIDTI/RIS3 e propor um conjunto de medidas e ações que permitam a criação de 

massa crítica e o seu desenvolvimento em áreas de excelência. Coletivamente estas áreas 

devem contribuir para o Turismo e os recursos e tecnologias do Mar como domínios/áreas de 

aplicação privilegiadas e tendo sempre como objetivo a promoção da inovação e do 

empreendedorismo, não só nas áreas de aplicação mas também na geração de soluções 

inovadoras com potencial de mercado nas áreas estratégicas de excelência identificadas. 

Para atingir os objetivos traçados a estratégia PIDTI/RIS3 da RAM prevê um conjunto de 

medidas e ações específicas que em conjunto estabelecem os instrumentos de política 

pública. O estabelecimento do Sistema Regional para o Desenvolvimento da Investigação, 
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Tecnologia e Inovação (SRDITI) com o objetivo de identificar e promover uma gestão eficiente 

dos recursos existentes. A criação da Agência Regional para o Desenvolvimento da 

Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (ARDITI) com vista à coordenação, 

gestão e implementação do plano. A qualificação do sistema científico regional através de um 

programa de desenvolvimento de carreiras científicas para atração e desenvolvimento de 

massa crítica nas áreas identificadas. O 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. O investimento programático através do financiamento competitivo nas 

áreas estratégicas e de desafios interdisciplinares com o objetivo de reforçar aplicações no 

turismo e recursos e tecnologias do mar. O financiamento de parcerias internacionais com 

vista ao desenvolvimento de ações de formação avançada com centros de reputação 

internacional nos domínios de especialização identificados. 

A divisão por domínios temáticos estratégicos aconteceu de forma relativamente equilibrada 

sendo 10% do total para cada um e cerca de 30% para desafios interdisciplinares transversais 

em particular alinhados estrategicamente no espaço da Macaronésia e com os objetivos do 

programa Horizonte 2020. Propôs-se que a divisão da despesa ocorra de forma proporcional 

pelos diferentes domínios temáticos estratégicos, embora naturalmente a evolução se faça 

em função das dinâmicas de cada área. O PIDTI/RIS3 apontam ainda para uma componente 

de desafios transversais interdisciplinares que corresponde a cerca de 1/3 da despesas e dos 

recursos humanos totais. 

Com vista a atingir os objetivos do PIDTI/RIS3, o investimento a realizar, por sector 

(Empresas, Estado, Ensino Superior, IPSFL), no período 2014-2020 está projetado no quadro e 

figura seguintes (Figuras 1 e 2), que prevê uma evolução gradual da despesa em I&D por % do 

PIB de 0,5% em 2013 para 1,3% em 2020. 

Após a negociação do atual quadro de financiamento (PO-RAM 2014-20) verificou-se que os 

recursos disponíveis não permitem atingir estes objetivos. Neste sentido as metas foram 

revistas para cerca de metade dos valores inicialmente previstos, ou seja, 0,7-0,8% do PIB 

(aproximadamente 33 a 35M€). 

Despesa - RAM 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Empresas 1,6 3,0 4,3 6,2 10,3 13,8 17,9 22,4 27,5 33,5 

Estado 7,8 9,4 10,8 11,8 13,5 13,8 13,3 12,3 11,6 10,7 

Ensino 
Superior 

4,6 6,6 7,5 8,4 10,3 10,1 10,2 10,1 9,2 8,0 

IPSFL 0,3 1,0 2,5 4,7 7,0 8,3 9,7 11,2 12,8 14,7 

Total (M€) 14,2 20,0 25,0 31,0 41,0 46,0 51,0 56,0 61,0 67,0 

Perc. PIB 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 
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Figura 1. Evolução da despesa em I&D por % do PIB na RAM (objetivo inicial previsto no PIDTI, 

atualmente revisto para cerca de metade) 

 

 

Figura 2. Evolução da despesa em I&D (objetivo inicial previsto no PIDTI, atualmente revisto para cerca 

de metade) 

2. Domínios Temáticos de Especialização e Áreas de 

Aplicação 

Os domínios temáticos foram identificados e caracterizados no âmbito do PIDTI/RIS3 tendo 

levado à constituição de grupos de trabalho e posteriormente estruturas formais de 

coordenação e reflexão estratégica após aprovação do PIDTI/RIS3 pelo Governo Regional3 e 

aprovação do Decreto-Legislativo Regional que estabelece o Sistema Regional para o 

Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (SRDITI)4. Estes domínios 

correspondem a áreas nas quais existe capacidade produtiva instalada e/ou capacidade de 

produção de conhecimento científico e tecnológico, seja de forma consolidada, seja uma 

realidade emergente ou mesmo uma aposta mais voluntarista. 

Foram identificados os seguintes seis domínios temáticos estratégicos e duas áreas de 

aplicação de forma consensual, seja pelos resultados que os dados estatísticos disponíveis 

evidenciam, seja pelas dinâmicas instaladas na região, seja pelos recursos endógenos que faz 

sentido valorizar no contexto de uma estratégia PIDTI/RIS3. 

Os seis domínios temáticos estratégicos são: 

                                                           
3
 Resolução do Governo Regional da Madeira N’ 91 / 2013 de 26 de Fevereiro de 2013. 

4
 Aprovado pelo Decreto Legislativo Regional Nº 16/2013/M de 14 de Maio de 2013. 
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 Saúde e bem-estar; 

 Qualidade alimentar; 

 Sustentabilidade, gestão e manutenção de infraestruturas; 

 Bio sustentabilidade; 

 Energia, mobilidade e alterações climáticas; 

 Tecnologias de informação e comunicação. 

As duas áreas de aplicação são: 

 Turismo; 

 Recursos e tecnologias do Mar. 

A seguinte (Figura 3) sintetiza a distribuição, a relação e a integração entre cada parte. 

 

Figura 3. Domínios Temáticos Estratégicos e Áreas de Aplicação da RIS3 da RAM 

 

Preferencialmente cada domínio temático deverá consolidar parcerias com outras entidades 

do sistema nacional e parcerias internacionais que garantam a coordenação e a 

internacionalização da atividade. Por forma a garantir a coordenação da RIS3, cada domínio 

temático, correspondente a uma área estratégica, tem assento no Conselho Regional de 

Inovação, entidade com competências específicas neste domínio igualmente definidas no 
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DLR16/2013/M. Os domínios diferenciadores são a base de abordagem da estratégia 

PIDTI/RIS3 da RAM na qual deverão assentar os instrumentos de política e financiamento 

público. Fazemos de seguida uma introdução muito breve de cada um dos domínios 

temáticos e áreas de aplicação. A sua caracterização detalhada é apresentada no documento 

estratégico principal da RIS3-RAM. 

Turismo 

A importância do fenómeno turístico e os desafios que comporta para o sistema 

socioeconómico da região são evidentes e legitimam um esforço, com vista ao 

estabelecimento de um quadro de expetativas sobre o contributo que o sistema regional de 

C&T poderá proporcionar no horizonte temporal 2014-2020. Na prática, através da 

atração/criação de massa crítica especialista em Turismo, fica garantida uma condição 

estruturante, capaz de produzir conhecimento e ampliar a oferta formativa na Região 

Autónoma da Madeira sobre o fenómeno turístico, que através da sua própria existência 

exigirá e melhorará a informação disponível, que para além dos intuitos mais académicos, 

constituirá uma base informacional de apoio à tomada de decisão, aos mais diferentes níveis, 

tendo como principais beneficiários os diversos atores regionais, que tomam decisões sobre o 

referido sector. A área de aplicação do Turismo é coordenada pela Universidade da Madeira 

(UMa) através do Observatório do Turismo5, organismo criado internamente e que estabelece 

parcerias com a ACIF (Associação Comercial e Industrial do Funchal), a APM (Associação de 

Promoção da Madeira) e a Direção Regional do Turismo (DRT). Neste âmbito foi submetido e 

aprovado o “Projeto Turismo” através do Programa Operacional MADEIRA 14-20, e que tem  

como missão observar/monitorizar o fenómeno turístico na RAM e desenvolver investigação e 

formação em turismo, em  grandes áreas designadas por projetos de I&D. Irá contribuir para a 

produção de conhecimento em turismo, em articulação com as necessidades expressas nos 

planos de especificidade regionais, criando e atraindo massa critica especializada para o 

incremento da investigação científica, criação de emprego altamente qualificado, entre 

outros objetivos específicos. 

Recursos e Tecnologias do Mar 

A área das Ciências do Mar da RAM é composta maioritariamente por instituições públicas, e 

mais recentemente algumas empresas e instituições público/privadas. Tendo em conta o atual 

período de financiamento (2014-2020), importa enquadrar a estratégia de ID&I para o Mar 

                                                           
5
 http://turismo.uma.pt 
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num contexto Europeu, Nacional e Regional. Importa igualmente salientar, que esta é a 

primeira estratégia de ID&I para as Ciências do Mar da RAM, documentada e com uma 

participação multi-institucional. 

O “Plano Referencial Estratégico: Mar Madeira 2030” revela igualmente a necessidade de 

recorrer ao desenvolvimento tecnológico, como forma de melhorar os produtos e serviços 

provenientes do mar. O ‘Cluster do Mar’ promovido no âmbito do “Plano Referencial 

Estratégico: Mar Madeira 2030”, pode ser uma forma de fazer convergir os interesses dos 

atores de I&D+I com os interesses dos investidores privados. Por outro lado, estas sinergias 

entre instituições de I&D com instituições privadas, poderão gerar recursos próprios, 

permitindo que as instituições científicas, possam diminuir a dependência dos financiamentos 

públicos. 

Na sequência do PIDTI e da RIS3 RAM foi criado o Observatório Oceânico da Madeira (OOM), 

que pretende constituir-se como um polo de excelência dedicado à investigação e 

monitorização permanente do Oceano. Esta iniciativa agrega uma comunidade científica 

multidisciplinar, juntando várias entidades no sentido de promover a cooperação e 

rentabilização de recursos. A iniciativa teve início em 2014, com o objetivo de consolidar 

dados históricos, observações e previsões numa plataforma comum, permitindo à Região 

Autónoma da Madeira (RAM), responder de forma mais eficaz às exigências de avaliação e 

gestão dos recursos marinhos, capacitando a RAM dos meios adequados para promover o 

desenvolvimento sustentável. O OOM6 é uma Unidade de Investigação da ARDITI e tem como 

parceiros as seguintes entidades: AREAM - Agência Regional da Energia e Ambiente da 

Madeira; Câmara Municipal do Funchal - Estação de Biologia Marinha do Funchal; Câmara 

Municipal do Funchal - Museu de História Natural do Funchal; CIIMAR-Madeira - Centro 

Inderdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Madeira; DRP - Direcção Regional de 

Pescas Entidades; Madeira WindBirds; MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente; 

Município de Machico - Museu da Baleia da Madeira; Parque Natural da Madeira; Portos da 

Madeira; SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves; Universidade da Madeira. 

Saúde e Bem-estar 

Na Região Autónoma da Madeira a área da saúde é essencial para o seu desenvolvimento 

integrado. As características populacionais, orográficas e de mobilidade permitem considerar 

esta região como um “laboratório vivo” e facilmente estruturável. A gestão da Saúde, do 

                                                           
6
 http://oom.arditi.pt 



 Relatório intermédio RIS3-RAM – Julho 2017 

  11 / 63 

ponto de vista político e operacional, é vertical, permitindo congregar todos os cuidados de 

saúde (primários e hospitalares) numa estratégia conjunta e unidirecional, permitindo 

potenciar o uso das infraestruturas instaladas/a instalar, os recursos humanos e a aplicação do 

conhecimento científico e tecnológico. Assim, espera-se que no horizonte temporal de 2020, 

o domínio da Saúde e bem-estar possa contribuir para o sistema regional de C&T com a 

instalação/criação na região de um cluster de IDT&I na área da saúde que integre o SESARAM, 

Centros de investigação reconhecidos e avaliados positivamente pela FCT, empresas e outras 

instituições públicas e privadas, bem como outros parceiros nacionais e internacionais. O 

domínio da Saúde e Bem-estar é coordenado pela Universidade da Madeira (UMa) através do 

Centro de Química da Madeira (CQM)7. Neste âmbito foi submetido e aprovado o projeto 

CQM+ através do Programa Operacional MADEIRA 14-20, e cujo objetivo é fortalecer o 

potencial de investigação e inovação do CQM, aumentar a sua massa crítica e fortalecer a 

investigação e a inovação nas áreas temáticas identificadas como prioritárias pela RIS3-RAM. 

Qualidade Agroalimentar 

A área agroalimentar representa na Madeira um sector tradicional da economia e 

corresponde a uma parcela importante da atividade industrial da Região, ligada 

essencialmente aos produtos de origem agrícola. Abrangendo produtos com uma forte 

componente de internacionalização como o Vinho Madeira, tem potencial para valorizar 

outros produtos promovendo a sua competitividade e internacionalização e aproveitando a 

oportunidade criada pelo potencial turístico da própria Região. A necessidade crescente de 

competir exige uma dinâmica de exploração de novos produtos e melhoria de processos e 

produtos que os tornem mais atrativos bem como a dinamização da inovação nas empresas. 

As competências existentes e a desenvolver na área quer no respeitante à investigação e 

desenvolvimento, quer no respeitante à inovação e transferência de tecnologia serão ainda 

fundamentais para dinamizar toda a área industrial e a valorização de recursos naturais. No 

âmbito deste domínio existe a intenção de criar o Centro de Investigação e Inovação Agrícola 

e Tecnologia Alimentar da Madeira (CIIATA), com o objetivo de promover a criação de um 

polo de excelência, catalisador de oportunidades, reconhecido internacionalmente, reunindo 

uma comunidade multifacetada dedicada à investigação científica, à inovação, à formação, e 

à disseminação das Ciências, Tecnologias e Inovação, tendo como base o potencial existente 

na Região Autónoma da Madeira nas instituições nela sediadas, incluindo instituições de 

ensino superior, unidades de investigação, empresas, entidades não-governamentais (ONGs), 

                                                           
7
 http://cqm.uma.pt 
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ou entidades publicas com atividades relevantes e competência reconhecida na área agrícola, 

alimentar e da sustentabilidade. A pessoa responsável pela coordenação deste grupo é o Prof. 

José Carlos Marques (docente na UMa). 

Sustentabilidade, Gestão e Manutenção de Infraestruturas 

Depois de um período caracterizado pelo elevado número de novas construções, a Madeira 

enfrenta agora uma necessidade de criar condições para proceder a uma adequada utilização, 

gestão, conservação e manutenção das suas infraestruturas, apoiando-se fortemente na 

investigação e na inovação para esse fim. A par do desafio que é esta necessidade por si só, é 

preciso ainda encontrar nestas soluções, medidas que sejam ambientalmente favoráveis. É 

também importante que nesta nova fase, a Região comprove a sua capacidade para competir 

– com o seu conhecimento – no mercado externo potenciando assim também as mais-valias 

da sua atividade interna. Esta área é coordenada pelo Laboratório Regional de Engenharia 

Civil8. 

Bio-Sustentabilidade 

Numa região insular, o domínio da biodiversidade e sustentabilidade caracteriza-se pela sua 

transversalidade e possui profundas implicações em áreas como a proteção ambiental, 

ocupação e manutenção do território, economia verde, qualidade de vida e bem-estar, 

turismo, e educação, entre outras. Numa perspetiva de médio prazo, as alterações globais 

(ambientais, climáticas e socioeconómicas) são os fatores com maior impacto na 

sustentabilidade. Nestas condições, é fundamental a I&D e inovação num domínio 

estratégico, que se realça na resposta aos desafios societais e na geração de emprego e 

riqueza a curto e médio prazo e pelas suas repercussões no desenvolvimento regional e inter-

regional (macaronésia), e na estratégia de especialização inteligente. A pessoa responsável 

pela coordenação deste grupo é o Prof. Miguel Ângelo (docente na UMa). 

Energia, mobilidade e alterações climáticas 

Num território insular, como a Região Autónoma da Madeira, a energia, a mobilidade e as 

alterações climáticas constituem fatores fundamentais para o desenvolvimento sustentável, 

considerando a proteção do ambiente, a economia e a qualidade de vida, numa perspetiva de 

médio e longo prazos, com grande potencial para a investigação, desenvolvimento e 

inovação, visando uma estratégia de especialização inteligente, de forma a responder às 

                                                           
8
 http://www.lrec.pt 



 Relatório intermédio RIS3-RAM – Julho 2017 

  13 / 63 

necessidades e aos desafios que se colocam e irão colocar nestas áreas. O domínio da energia, 

mobilidade e alterações climáticas é coordenado pela AREAM – Agência Regional da Energia 

e Ambiente da Região Autónoma da Madeira9. 

Tecnologias de informação e comunicação 

A área das tecnologias de informação e comunicação assume nos dias de hoje, um papel 

determinante para o sucesso da estratégia da Região em termos de IDT+I. Por um lado o nível 

de excelência científico atingido com o M-ITI é único na Região e por outro lado o potencial de 

crescimento económico continua a ser muito elevado. Acresce a estes fatores o potencial que 

a Região encerra em termos de atração por motivos como a existência do Centro 

Internacional de Negócios ou os baixos custos de distribuição do software, entre outros. A 

criação de startups tecnológicas cada vez mais beneficia de oportunidades de financiamento 

internacional, em áreas de inovação chave dentro do domínio das TIC. O mercado regional 

das TIC embora restrito em termos de dimensão mas já apresenta exemplos notáveis de 

empresas com dimensão e capacidade de internacionalização (e.g. Excitos e ACIN). Pela 

natureza multidisciplinar, as TIC têm papel em todas as áreas estratégicas, como aplicação, ou 

meio de integração, o que lhes outorga flexibilidade e agilidade no posicionamento de 

inovação no mercado, com grande impacto. Esta área deve ser olhada pelo seu envolvimento 

numa significativa variedade e consequente impacto na economia regional e global. A área 

das TICs é coordenada pelo Madeira Interactive Technologies Institute (M-ITI)10 centro FCT 

integrado no LARSYS Laboratório Associado e também IPSFL de capital maioritário da RAM. 

O M-ITI representa uma massa crítica apreciável tendo atingido cerca de 44 doutorados em 

2016. A carteira de projetos do M-ITI (excetuando os investimentos privados) atinge mais de 

2M€ / ano com tendência crescente. 

Entidades de Base do SRDITI 

Por forma a garantir a adequada coordenação dos agentes e recursos regionais, o PIDTI/RIS3 

define que cada domínio temático deverá desejavelmente corresponder a uma entidade do 

SRDITI com responsabilidade de garantir o desenvolvimento dos desafios científicos e 

tecnológicos de primeiro plano numa perspetiva de longo prazo, suscetíveis de gerar soluções 

inovadoras com importante impacto na competitividade da região e na internacionalização 

dos resultados. Conforme o DLR n.º 16/2013/M as entidades e respetivos domínios/áreas são 

os seguintes (no capítulo VI, Artigo 72º): 

                                                           
9
 http://aream.pt 

10
 http://www.m-iti.org 
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 É constituído o núcleo especializado em "Bio-sustentabilidade" através da agregação 

em consórcio das seguintes entidades: Banco de Germoplasma 

ISOPlexis/Germobanco da Universidade da Madeira, Museu da Baleia da Madeira, 

Parque Natural da Madeira, Estação de Biologia Marinha do Funchal, Museu de 

História Natural do Funchal, Jardim Botânico da Madeira "Engenheiro Rui Vieira", 

Direção de Serviços Produção e Sanidade Vegetal, Direção de Serviços de 

Investigação das Pescas, Direção de Serviços de Laboratórios Agroalimentares; 

 A AREAM - Agência Regional para a Energia e Ambiente da RAM, fica responsável 

pela coordenação da área estratégica de "Energia, mobilidade e alterações 

climáticas" que deverá integrar ainda a Direção Regional de Comércio, Indústria e 

Energia, a Direção Regional do Ambiente, o CIMAR-Madeira e o Centro de Ciências 

Matemáticas da Universidade da Madeira e as empresas do setor empresarial da RAM 

Grupo Eletricidade da Madeira, Grupo Horários do Funchal e ANAM, SA; 

 É constituído o núcleo especializado em "Qualidade Agroalimentar" através da 

agregação das unidades de investigação do Laboratório Regional de Veterinária e 

Qualidade Alimentar e do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira 

e do Laboratório de Qualidade e Segurança Agroalimentar da Universidade da 

Madeira; 

 É constituído o núcleo especializado em "Saúde e bem-estar" através da agregação 

das unidades de investigação do SESARAM, do Centro de Química da Madeira e do 

Laboratório de Genética Humana da Universidade da Madeira; 

 O Laboratório Regional de Engenharia Civil fica responsável pela coordenação da área 

de intervenção estratégica de "Sustentabilidade, manutenção e gestão de 

infraestruturas" que deverá integrar a Direção Regional de Infraestruturas e 

Equipamentos, a Direção Regional de Edifícios Públicos, a Direção Regional de 

Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas e as empresas do setor 

empresarial da RAM, Grupo Cimentos Madeira, Vialitoral SA, ViaExpresso SA e Grupo 

Águas e Resíduos; 

 O Madeira-ITI fica responsável pela coordenação da área de intervenção estratégica 

de "Tecnologias de informação e comunicação" que deverá integrar a DTIM - 

Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias da Informação da 

Madeira, a Direção Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas e a Direção 

Regional de Informática; 
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 É constituído o núcleo especializado em "Turismo e Desenvolvimento regional" 

através da agregação em consórcio das seguintes entidades: Centro de Estudos de 

História do Atlântico - CEHA, Direção Regional de Turismo, Centro de Empresas e 

Inovação da Madeira, Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, 

Associação de Comércio e Indústria da Madeira - ACIF, Centro de Estudos de 

Economia Aplicada do Atlântico e o Centro de Investigação em Educação da 

Universidade da Madeira. 

3. Medidas da RIS-RAM 

Enquadramento no PO-RAM 

Embora as necessidades de financiamento não sejam exclusivamente cobertas pelo PO-RAM 

este instrumento representa claramente a principal fonte de receitas para a implementação 

da estratégia PIDTI/RIS3 da RAM. No sentido de avaliar a viabilidade do plano, em particular 

das metas e objetivos definidos no PIDTI/RIS3, estabeleceu-se um exercício de previsão dos 

recursos financeiros necessários que se descreve nos quadros seguintes. 

Em resumo os objetivos atualmente apontados no PIDTI/RIS3 preveem: 

 O1 – aumentar até 2020 o investimento em IDT+I para 0,7 - 0,8% do PIB com uma 

percentagem de 50% do sector privado; 

 O2 - aumentar para cerca de 600 a 750 o número de pessoas em atividades de IDT+I 

na RAM, sendo 500 a 600 investigadores e 100 a 150 pessoal de gestão e apoio 

técnico; 

 O3 - criar um sistema regional de IDTI+I e uma estrutura eficaz de coordenação do 

sistema e dos fundos disponíveis; 

 O4 - gerar recursos humanos altamente qualificados através de programas de 

graduação ministrados em parceria com instituições de referência internacional nos 

domínios de especialização identificados; 

 O5 - lançar um ambicioso programa de investimento em desafios de IDT+I 

interdisciplinares de longo alcance - test beds, living labs, empreendedorismo; 

 

Com base nos objetivos inicialmente definidos no PIDTI/RIS3 foram feitas projeções das 

disponibilidades financeiras do PO-RAM para as seis medidas propostas, resumidos no quadro 

seguinte (Figura 4). Com a aprovação do PO-RAM e das verbas e meios efetivamente 
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disponíveis e metas realizáveis, este cenário foi revisto, chegando-se à conclusão que no atual 

quadro de financiamento não será possível atingir os objetivos iniciais definidos no 

PIDTI/RIS3. Neste sentido as metas foram redefinidas para cerca de metade dos valores 

previstos inicialmente, ou seja, 0,7-0,8% do PIB e cerca de 500 a 600 pessoas envolvidas em 

atividades de IDT+I. 

 

Figura 4. Quadro resumo da projeção inicial das disponibilidades financeiras projetadas inicialmente, no 

PIDTI, para inclusão no PO-RAM 2014-2020, por Medida da RIS3 

 

O quadro seguinte (Figura 5) apresenta os resultados de 2014 a 2016 e as projeções revistas 

para 2017 a 2020. As metas e indicadores foram revistos e os valores ajustados para os valores 

efetivamente aprovados no PO-RAM 2014-20.  

 

Figura 5. Resumo dos resultados relativos a 2014 a 2016 e projeção para 2017 a 2020 

Da análise dos quadros apresentados nas Figuras 4 e 5 conclui-se que existiu um atraso efetivo 

no início da execução das verbas previstas. Este atraso resultou essencialmente da 

operacionalização do PO RAM 2014-20 uma vez que o sistema regional (tal como o nacional) 

depende muito dos fundos europeus. Por outro lado, a distribuição de recursos pelas 

diferentes medidas foi confrontada com os condicionalismos impostos pelo acordo de 

parceria entre o Estado Português e a União Europeia.  

Enquanto nas Medidas 1 e 3 a redução de verbas, relativamente à projeção inicial do PIDTI / 

RIS3, do PO-RAM foi significativa, já nas Medidas 4 e 5 houve um reforço substancial do 

orçamento disponibilizado. Tal resulta da imposição de 1/3 – 2/3 entre o financiamento 

público e privado no PO-RAM, estando destinadas às empresas através do sistema de 

incentivos ProCiência2020 a grande maioria dos recursos disponíveis na Prioridade de 

Investimento 1. Existem ainda grandes limitações à promoção do emprego científico com a 

Resumo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 2014-20

M 1 Estabelecimento do SRDITI  360 K€  530 K€  699 K€  869 K€ 1 038 K€ 1 208 K€ 1 378 K€ 6 081 K€

M 2 Criação e Operacionalização da ARDITI  15 K€  46 K€  77 K€  108 K€  138 K€  169 K€  200 K€  753 K€

M 3 Promoção do Emprego Científico 1 100 K€ 1 450 K€ 1 800 K€ 2 150 K€ 2 500 K€ 2 850 K€ 3 200 K€ 15 050 K€

M 4 Fomento da IDTI+I em Ambiente Empresariai  850 K€ 1 225 K€ 1 600 K€ 1 975 K€ 2 350 K€ 2 725 K€ 3 100 K€ 13 825 K€

M 5 Financiamento Programático  500 K€  667 K€  833 K€ 1 000 K€ 1 167 K€ 1 333 K€ 1 500 K€ 7 000 K€

M 6 Parcerias Internacionais  400 K€  567 K€  733 K€  900 K€ 1 067 K€ 1 233 K€ 1 400 K€ 6 300 K€

3 225 K€ 4 484 K€ 5 743 K€ 7 001 K€ 8 260 K€ 9 519 K€ 10 778 K€ 49 009 K€

Executado Projeção (revista)

Resumo de montantes (em K€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

M1 - Estabelecimento  do SRDITI 0 250 250 500 500 600 650 2750

M2 - Criação e Operacional ização da ARDITI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

M3 - Promoção do emprego científico 0 3443 1100 595 245 0 0 5383

M4 - Fomento da IDTI+I em Ambiente Empresaria l  0 0 3864,5 3000 9000 5500 2000 23364,5

M5 - Financiamento Programático 0 1998 1887 4931 1950 900 0 11666

M6 - Parcerias  Internacionais 978 200 410 705 1152,5 117,5 100 3663

Totais  por ano 978 5891 7511,5 9731 12847,5 7117,5 2750 46826,5
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limitação das bolsas de pós-doutoramento e a impossibilidade de contração de investigadores 

pelas verbas do FSE. 

Em resumo os objetivos definidos afiguram-se difíceis de serem atingidos embora o envelope 

financeiro até 2020 seja sensivelmente o que estava previsto inicialmente. Se as componentes 

dependentes do Governo Regional (em particular a operacionalização da ARDITI e o Fundo 

Regional para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Investigação – FDCTI) têm 

evoluído favoravelmente, já as componentes dependentes do PO-RAM 2014-20 têm 

enfrentado diversas limitações. 

Apresentação de cada medida do PIDTI/RIS3 
De seguida apresentamos cada uma das seis medidas do PIDTI/RIS3, em particular no que 

respeita aos resultados alcançados no período 2014 a 2016 e à projeção revista para os anos 

2017 a 2020. 

Medida 1 - Estabelecimento do Sistema Regional para o 

Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação 

A organização do Sistema Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e 

Inovação (SRDITI), definido e aprovado pelo disposto no Decreto Legislativo Regional DLR n.º 

16/2013/M (de 14 de maio de 2013), tem por objetivos a dinamização da economia do 

conhecimento com vista ao cumprimento das metas da UE para 2020, através de uma maior 

articulação entre os recursos de IDT&I, a definição de áreas de intervenção estratégica com 

relevância para a atividade económica e social da R.A.M. O SRDITI propõe uma reorganização 

das instituições existentes com o objetivo de promover uma melhor articulação e orientação 

estratégica dos recursos atuais com vista a acelerar o processo de convergência da Região nos 

principais indicadores de ciência e tecnologia com vista ao horizonte de 2020. 

No atual quadro de financiamento não será possível atingir os objetivos definidos no 

PIDTI/RIS3. Neste sentido as metas/indicadores indicados em cada uma das Medidas 1 a 6 

deverão ser redefinidas para cerca de metade dos valores previstos inicialmente. 

 

Figura 6. Execução e Projeção (revista) das Disponibilidades Financeiras do PO-RAM para a Medida 1 – 

Estabelecimento e Desenvolvimento do SRDITI 

Executado Projeção (revista)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Valores (K€) 0 250 250 500 500 600 650 2750

Indicadores

Nº de unidades de I&D certificadas pela FCT apoiadas

0 2 2 3 4 5 6 22

Nº de unidades de IDT reconhecidas no SRDITI apoiadas

0 3 2 3 4 5 6 23

Medida 1 - Estabelecimento e 

Desenvolvimento do SRDITI 
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De acordo com a projeção apresentada no quadro anterior seria possível apoiar cerca de 3 

unidades acreditadas pela FCT com o objetivo das qualificar no âmbito da PIDTI/RIS3 através 

do desenvolvimento de competências nas temáticas prioritárias. Atualmente o número de 

unidades acreditadas é de quatro, sendo que apenas duas apresentam classificações de Muito 

Bom ou Excelente (e daí o correspondente financiamento estratégico). O PIDTI/RIS3 aponta 

para atingir cerca de 6 unidades em 2020. 

Durante 2016 a ARDITI, através do FDCTI, financiou os centros em reestruturação (com 

avaliações de Bom, Razoável ou Pobre) com um valor igual ao que tinha sido atribuído pela 

FCT ao abrigo do programa de reestruturação das unidades científicas. Espera-se que a 

duplicação do apoio permita não só a manutenção das atividades mas também a sua melhoria 

com vista ao novo período de avaliação em curso. Dependendo dos resultados do processo de 

avaliação para o período de 2017-19, os indicadores previstos podem ser atingidos.  

No Capítulo 4 é apresentado o quadro relativo aos domínios e áreas para cada um dos 

projetos candidatados / aprovados no âmbito da Medida 1. 

 

Medida 2 - Criação da Agência Regional para o Desenvolvimento da 

Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

Foi aprovado em sessão plenária da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, 

em 17 de abril de 2013, o diploma que estabelece o regime jurídico do Sistema Regional para o 

Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (SRDITI) em matéria de ciência e 

tecnologia, fixando as normas a que deve obedecer o relacionamento entre a administração 

regional autónoma e as entidades e indivíduos que desenvolvam atividades de investigação 

científica e tecnológica, promovam a divulgação científica ou fomentem a utilização das 

tecnologias de informação e comunicação. Este diploma, decretado pela Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma da Madeira determina, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 227.º da Constituição da República Portuguesa e da alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do 

Estatuto Político- Administrativo da Região Autónoma da Madeira aprovado pela Lei n.º 

13/91, de 5 de junho, revisto e alterado pelas Leis n.ºs 130/99, de 21 de agosto, e 12/2000, de 

21 de junho, a criação da Associação Regional para o Desenvolvimento da Investigação 

Tecnologia e Inovação - ARDITI11, uma associação de natureza privada, sem fins lucrativos 

                                                           
11

 http://www.arditi.pt (site institucional) e  https://si.arditi.pt (plataforma de serviços)  

http://www.arditi.pt/
https://si.arditi.pt/
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(homologada pela Resolução nº 369/2013 do Governo Regional da Madeira), como entidade 

coordenadora do SRDITI, com vista a uma reorganização e reestruturação dos organismos 

existentes com responsabilidade neste domínio numa estrutura orientada a prioridades 

estratégicas com potencial impacto económico a prazo, assegurando-se uma racionalidade 

dos recursos físicos e humanos existentes. 

A execução e projeção de indicadores (revistos) previstos na Medida 2 correspondem ao 

quadro seguinte. O quadro não apresenta valores (em €), uma vez que os indicadores 

apresentados decorrem do funcionamento da ARDITI, que é financiada através de um 

contrato programa com o Governo Regional da Madeira. 

 

Figura 7. Execução e Projeção (revista) dos Indicadores para a Medida 2 – Criação e Operacionalização 

da ARDITI (*) 

(*) O indicador "Nº de Obras e Estudos Publicados" foi removido da tabela original, uma vez que seriam 

obras que ARDITI devia ter apoiado mas não o fez porque o FDCTI não prevê esse apoio. 

A projeção da Medida 2 aponta para a possibilidade de certificar cerca de 61 unidades no 

SRDITI. Esta medida prevê ainda o apoio a cerca de 25 eventos científicos relacionados com as 

temáticas da RIS3. 

 

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 nos domínios temáticos 

identificados 

Esta medida visa promover e apoiar atividades de investigação e desenvolvimento (I&D), 

nomeadamente através de atribuição de financiamento a projetos de investigação científica e 

desenvolvimento tecnológico, bolsas para docentes e investigadores nos níveis de 

Doutoramento e Pós- Doutoramento. Entre 2014 e 2016 foram lançados três concursos para 

atribuição de Bolsas de Formação Avançada (Bolsas Individuais: Bolsas de Pós-

Doutoramento, Bolsas de Doutoramento e Bolsas de Doutoramento em Empresas; Bolsas de 

Doutoramento no âmbito de Programas de Doutoramento aprovados pela Fundação para a 

Ciência e Tecnologia - FCT), dos quais resultou a atribuição de 71 Bolsas, num montante 

global de 4 543K€ (2015 + 2016), conforme apresentado no quadro seguinte (Figura 8). 

Executado Projeção (revista)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Indicadores

Nº de unidades de I&D certificadas no SRDITI

0 0 9 10 12 14 16 61

Nº de eventos científicos apoiados

1 2 2 5 5 5 5 25

Medida 2 - Criação e 

Operacionalização da ARDITI 
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Figura 8. Execução e Projeção (revista) dos Indicadores e das Disponibilidades Financeiras do PO-RAM 

para a Medida 3 – Promoção do emprego científico / Desenvolvimento de Carreiras Científicas 

(Bolsas FSE / ARDITI) 

 

A Medida 3 enquadra-se na PI 10.c.ii do PO-RAM, que engloba as bolsas ARDITI, sujeitas a 

financiamento do Fundo Social Europeu (FSE). No Capítulo 4 é apresentado o quadro relativo 

aos domínios e áreas para cada um dos projetos candidatados / aprovados no âmbito da 

Medida 3.  

A aprovação do Decreto-Lei nº 57/2016 que define o Regime de Contratação de Doutorados, 

coloca enormes desafios às entidades públicas e privadas que acolhem investigadores 

doutorados em regime de contrato de bolsa. O SRDITI previa a criação de um quadro regional 

de investigadores que terá que ser enquadrado no novo contexto legislativo nacional. Estima-

se que o valor total de bolseiros de pós-doutoramento com atividade na RAM seja superior a 

30 (a grande maioria concentrados no M-ITI, no OOM e no CQM/UMa). A necessidade de 

proporcionar perspetivas de carreira aos melhores destes doutorados é determinante para a 

fixação de talento e o desenvolvimento sustentável da investigação na RAM. Esta observação 

é particularmente relevante perante as dificuldades demonstradas pela UMa em conseguir 

absorver grande parte dos recursos qualificados contratados no âmbito de projetos na 

periferia desta instituição de ensino superior. 

Está prevista a dotação de uma parte substancial do FDCTI para permitir às instituições 

cumprirem com os requisitos definidos no DL 57/2016, em particular permitindo que possam 

ser oferecidos contratos e definidos critérios exigentes e competitivos de seleção e promoção 

dos investigadores. Tal deverá acontecer ao nível regional permitindo que exista massa crítica 

necessária para o enquadramento institucional destes investigadores de carreira e a definição 

de critérios adequados às exigências de uma carreira de investigação científica. 

 

Executado Projeção (revista)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Valores (K€) 0 3443 1100 595 245 0 0 5383

Indicadores

Nº de Bolseiros

0 39 16 6 3 0 0 64

Nº de Doutorados

0 13 3 1 1 0 0 18

Medida 3 - Promoção do 

emprego científico  (A dotação 

global da PI 10.c.ii é de 5,38M€)
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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 

A criação de valor a partir da IDT+I depende, no limite, da capacidade de transferir as ideias 

inovadoras para o mercado. Os sistemas baseados na inovação garantem que o processo de 

transição acontece de forma simples e gradual. A transição das ideias dos grupos de 

investigação para o mercado acontece tipicamente através da transferência da propriedade 

intelectual para uma empresa ou pela criação de uma “startup”. O PIDTI/RIS3 prevê a criação 

de um sistema de incentivos que atraia, dinamize e posicione as empresas regionais em 

cadeias de valor internacionais em particular prosseguindo os seguintes objetivos: 

 Facilitar o acesso das empresas à massa crítica de talento do SRDITI capaz de gerar 

um número suficiente de ideias novas com potencial para transitar para o mercado; 

 Promover uma cultura positiva de empreendedorismo que permita gerir de forma 

efetiva as questões associadas à propriedade intelectual; 

 Gerar uma consciência de mercado individual e institucional que permita a 

identificação de oportunidades de mercado através da seleção de projetos que 

beneficiam problemas com impacto social e económico; 

 Promover a colaboração estreita entre a comunidade de investigação e as estruturas 

de suporte à transição para o mercado; 

 Disponibilizar fundos e capital de risco que demonstrem a prontidão dos investidores 

e a viabilidade comercial das novas ideias; 

 Desenvolver genericamente as competências de empreendedorismo, gestão e 

comercialização que suportam a criação de novas empresas e o crescimento e 

internacionalização das existentes; 

 

A Medida 4 enquadra-se na PI 1.b do PO-RAM, que engloba os Sistemas de Incentivos 

Inovar_2020 e ProCiência_2020. 
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Figura 9. Execução e Projeção (revista) dos Indicadores e das Disponibilidades Financeiras do PO-RAM 

para a Medida 4 – Fomento da IDTI+I em Ambiente Empresarial 

(*) Mantêm-se o indicador “Nº de Centros e Núcleos de I&D Criados” uma vez que ainda pode acontecer, 

apesar de não ser apoiado pelo ProCiência2020 e de, até Junho de 2017, não ter sido criado nenhum 

Centro ou Núcleo de I&D. Por esse motivo não há uma previsão/projeção para a evolução deste 

indicador. 

Na medida de fomento à IDT+I empresarial está previsto apoiar projetos envolvendo cerca de 

50 empresas, 52 consórcios e 14 núcleos. Estes objetivos ambiciosos esbarram contra as 

limitações naturais de um tecido empresarial limitado pelo reduzido mercado. O recurso à 

criação de consórcios e núcleos, que poderia servir para colmatar a falta de massa crítica, é 

ainda incipiente uma vez que não existem muitos centros de investigação na RAM, nem existe 

uma grande tradição de criação de consórcios. Todavia o recente anúncio da criação a nível 

nacional dos laboratórios colaborativas poderá ser um mecanismo impulsionador de uma 

maior aproximação ao tecido empresarial do qual a RAM poderá vir a beneficiar. 

No Capítulo 4 é apresentado o quadro relativo aos domínios e áreas para cada um dos 

projetos candidatados / aprovados no âmbito da Medida 4.  

 

Medida 5 - Investimento programático através do financiamento 

competitivo nos domínios temáticos de especialização e de desafios 

interdisciplinares com o objetivo de reforçar aplicações no turismo e 

desenvolvimento regional 

Constitui prioridade do PIDTI/RIS3 o crescimento, reforço e consolidação do SRDITI, 

tornando-o mais competitivo no contexto nacional e internacional e incentivando a 

transferência do conhecimento científico e inovação tecnológica para o tecido produtivo com 

particular ênfase no turismo e nos recursos e tecnologias do mar. Neste âmbito, assume 

particular relevância a promoção e o reforço de competências das instituições científicas e 

Executado (apenas PO-RAM) Projeção (revista)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Valores (K€) 0 0 3864,5 3000 9000 5500 2000 23364,5

Indicadores

Nº Empresas Apoiadas

0 0 3 2 5 3 2 15

Nº de Consórcios e I&D Apoiados

0 0 1 1 3 1 0 6

Nº de Centros e Núcleos de I&D Criados (*)

(Não é apoiado pelo ProCiência2020) 0 0 0 ? ? ? ? ?

Medida 4 - Fomento da IDTI+I 

em Ambiente Empresarial (A 

dotação global da PI 1.b é de 

20,00 M€)
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tecnológicas regionais, através da participação das suas equipas de investigação em projetos 

de investigação científica e desenvolvimento tecnológico no âmbito dos domínios temáticos 

identificados, bem como nos desafios interdisciplinares. 

A Medida 5 enquadra-se na PI 1.a.1 do PO-RAM. 

 

Figura 10. Execução e Projeção (revista) dos Indicadores e das Disponibilidades Financeiras do PO-RAM 

para a Medida 5 – Financiamento Programático 

Na medida de financiamento programático está previsto o financiamento de cerca de 11 

projetos nas temáticas da PIDTI/RIS3 com um valor médio de 1000K€ a 2000K€. Estão ainda 

previstos cerca de 4 projetos interdisciplinares transversais nas áreas e desafios relacionados 

com a PIDTI/RIS3.  Até ao momento foram financiados, numa primeira fase três projetos nos 

domínios temáticos das TICs, Saúde e Agroalimentar e na área de aplicação do Mar. No 

segundo aviso foram financiados outros dois projetos nos domínios do Turismo e Bio 

Sustentabilidade. Estão assim cobertos seis domínios de especialização da RIS3 da RAM.  

No Capítulo 4 é apresentado o quadro relativo aos domínios e áreas para cada um dos 

projetos candidatados / aprovados no âmbito da Medida 5.  

 

Medida 6 - Financiamento de parcerias internacionais com vista ao 

desenvolvimento de ações de formação avançada com centros de 

reputação internacional nos domínios temáticos identificadas 

Por forma a reduzir o deficit de reputação o PIDTI/RIS3 prevê o financiamento de parcerias 

internacionais com instituições líderes em termos globais nos domínios temáticos 

identificados e alinhados com a estratégia de especialização inteligente da RAM. Por forma a 

maximizar o alinhamento estratégico ao nível do espaço de investigação europeu o 

PIDTI/RIS3 promoverá também uma colaboração privilegiada com as regiões dos Açores e das 

Canárias consolidando uma estratégia de IDT+I para o espaço da Macaronésia que assente nas 

Executado (apenas PO-RAM) Projeção (revista)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Valores (K€) 0 1.998 1.887 4.931 1950 900 0 11666

Indicadores

Nº de Projetos em Áreas Prioritárias

0 0 1 6 3 1 0 11

Nº de Projetos em Desafios Transversais

0 1 0 3 0 0 0 4

Medida 5 - Financiamento 

Programático (A dotação global 

da PI 1.a é de 9,95 M€)
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mais-valias de cada região mas simultaneamente aponte para desafios transversais 

complementares entre as três regiões. 

Está previsto o financiamento de: 

 Parceria de investigação e formação avançada plurianuais com instituições de 

referência internacionais e/ou do espaço Macaronésio com vista à prossecução dos 

objetivos estratégicos definidos na PIDTI/RIS3, em particular nos domínios temáticos 

identificados; 

 Programas de formação avançada (doutoramento) em parceria e grau duplo com a 

Universidade da Madeira, alinhados com os domínios temáticos identificados e 

garantindo a participação de entidades do SRDITI; 

 Programas de intercâmbio de estudantes e/ou professores com instituições 

internacionais de referência com vista ao desenvolvimento e reforço da PIDTI/RIS3. 

Na medida relacionada com as parcerias internacionais está previsto o financiamento de cerca 

de 25 parcerias até 2020, começando por 3 das temáticas da PIDTI/RIS3. 

 

Figura 11. Execução e Projeção (revista) dos Indicadores e das Disponibilidades Financeiras do PO-RAM 

para a Medida 6 – Parcerias Internacionais 

Ao nível das parcerias internacionais foi dada continuidade à parceria com as Universidades de 

Carnegie Mellon e U. Texas em Austin (pelo M-ITI), bem como iniciadas parcerias com a 

Universidade de College Londres (UCL) igualmente como resultado de um projeto Horizonte 

2020 Teaming que foi avaliado em mérito científico mas não financiado. Em paralelo, e 

recorrendo a projetos financiados pelo Horizonte 2020, estão em curso várias parcerias em 

rede ao nível de ações COST (European Cooperation in Science and Technology)12. 

                                                           
12

 http://www.cost.eu 

Executado Projeção (revista)

2014 (*) 2015 (*) 2016 (*) 2017 (*) 2018 (**) 2019 2020 Total

Valores (K€) 978 200 410 705 1152,5 117,5 100 3663

Indicadores

Nº de Parcerias Estabelecidas

9 0 6 1 4 3 2 25

Nº de Unidades de Investigação Envolvidas

15 0 9 38 17 6 4 89

Nº de Empresas Envolvidas

0 0 0 3 4 0 0 7

Nº de Empresas Criadas

0 0 0 0 0 0 0 0

(*) As parcerias estabelecidas em 2014 e em 2016 continuam em vigor pelo menos até 2017. A parceria "COST"

iniciada em 2017 vigora até 2021 e envolve 29 entidades. (**) Em 2018, 1000k€ correspondem a parcerias da UMa.

Medida 6 - Parcerias 

Internacionais 
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O CQM estabeleceu um número significativo de parceiras internacionais, iniciadas em 2014 e 

reforçadas em 2016/2017. Além de Portugal/Madeira, envolvem entidades de países como 

Espanha, Chile, China, India, México, França, Brasil e Alemanha. Além disso, a UMa tem várias 

outras parcerias internacionais, nomeadamente ao nível do H2020 Twinning 2017, do 

UNESCO CHAIR/TWINNING 2018 e com a FCT. Tem ainda 3 candidaturas pendentes 

(Concurso FCT, Projetos Conjuntos de Investigação - FCT e Aga Khan e Erasmus+).  

Até Junho de 2017 o valor investido nas parcerias internacionais ascendeu a 2.293 K€. 

4. Articulação com o PO-RAM 
 

O Programa Operacional da RAM definido de acordo com a arquitetura de Eixos e os objetivos 

específicos associados às Prioridades de investimento escolhidas alinhadas com as prioridades 

estratégicas formuladas pela Estratégia Europa 2020 e pelo Programa Nacional de Reformas 

(PNR), designadamente, no enquadramento dos Domínios temáticos da Competitividade e 

Internacionalização, da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, do Capital Humano 

e da Inclusão Social e Emprego. 

 

O quadro seguinte apresenta o nível de alinhamento entre os diferentes domínios temáticos 

da RIS3/EREI da RAM e as diferentes prioridades de investimento (PIs) do PO-RAM. 

 

Obje

tivo 

Tem

ático

Eixo 

Priori

tário

Prioridad

e de 

Investim

ento (PI)

Objetivos Específicos Turismo Mar

Saúde e 

Bem-

estar

Qualidad

e 

Agroali

mentar

Sustenta

bilidade, 

Gestão 

de 

manuten

ção de 

Infraestr

uturas

Biosust

entabili

dade

Energia, 

mobilid

ade e

alteraçõ

es 

climátic

as

Tecnolog

ias da

Informaç

ão e

Comunic

ação

Sem 

alinha

mento

PI 1.a.1
Promover a investigação científica e tecnológica e a

qualificação da rede de infraestruturas de I&D&I.

PI 1.b

Promover o desenvolvimento de iniciativas de I&D&I em

contexto empresarial reforçando a ligação entre as

empresas e as entidades do Sistema Regional para o

Desenvolvimento da Investigação. Tecnologia e Inovação

e as Instituições de Ensino Superior.

Nova redação

OT 2 EP 2

PI 2.c

Melhorar os níveis de disponibilidade de serviços

públicos on-line (nomeadamente, nos domínios da saúde,

da cultura e da inclusão digital) contribuindo para

aumentar a percentagem de população com acesso

efetivo a esses serviços.

Nova redação

PI 3.a.1
Apoiar a dinamização do investimento privado

materializado em projetos de inovação-produto.

PI 3.b.1

Promover as capacidades das empresas apoiando o

investimento de suporte à melhoria da sua

competitividade e do potencial de internacionalização e

promoção dos ativos da Região no exterior.

Nova redação

PI 3.c.1

Desenvolver ações vocacionadas para a melhoria da

capacidade competitiva das empresas regionais com o

objetivo de consolidar o crescimento económico e

acrescentar valor aos processos e aos bens e serviços.

EP1

EP 3

OT 1

OT 3

Madeira 14-20 Domínios de especialização EREI da RAM

Observações

(RIS 3 da RAM  - revista) - Domínios de Especialização e Prioridades de Investimento do Madeira 14-20
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Melhorar as condições de financiamento das empresas

para a inovação e internacionalização (capital e dívida),

promovendo o aumento do investimento e do emprego.

Compensação dos custos adicionais das empresas

inerentes à condição de Região Ultraperiférica.

PI 4.b.1

Apoiar a implementação de medidas de eficiência

energética e util ização de energias renováveis nas

empresas.

PI 4.c.1

Apoiar a implementação de medidas de eficiência

energética e util ização de energias renováveis nas

infraestruturas públicas.

PI 4.e.1

Promover estratégias de baixas emissões de carbono em

zonas urbanas e periurbanas para reduzir as emissões de 

dióxido de carbono (CO2).

Otimização e gestão eficiente dos recursos hídricos numa

ótica de utilização, proteção e valorização garantindo a

melhoria da qualidade das massas de águas.

Otimização e gestão eficiente dos recursos e

infraestruturas existentes, garantindo a qualidade do

serviço prestado as populações e a sustentabilidade dos

sistemas, no âmbito do ciclo urbano da água.

PI 6.c.1

Qualificar os elementos diferenciadores, melhorar as

condições de rentabilidade e otimizar a exploração dos

recuros turísticos e culturais.

PI 6.e.1

Promover a qualidade ambiental e urbanistica das

cidades enquanto fator de atratividade e competitividade

regional.

PI não prevista na 

RIS3 da RAM, 

necessário rever.

OT 7 EP 6 PI 7.b.1
Melhorar a cobertura da Rede rodoviária nas ligações ao

sistema portuário e aeroportuário.

Nova PI não 

prevista na RIS3.

(RIS 3 da RAM  - revista) - Domínios de Especialização e Prioridades de Investimento do Madeira 14-20

OT 4

PI 3.4

PI 6.2

OT 6

EP4

EP 5

Esta PI não existe

no Madeira 14-20

Previstas no PO

SEUR

PI 8.a.i.1

Contribuir para aumentar os níveis de contratação de

desempregados, incluindo os de inserção mais dificil,

com o objetivo da sua reinserção profissional no

mercado de trabalho.

Nova redação

PI 8.a.i.2

Facilitar a transição para a vida ativa de jovens

complementando uma qualificação pré-existente, através

de uma formação prática a decorrer em contexto laboral.

Inserção de recursos humanos altamente qualificados

nas empresas

Esta redação não

existe no M 14-20

PI 8.a.iii.1

Desenvolver medidas de estímulo ao empreendedorismo

como fonte de criação do próprio emprego, mas também

como elemento multiplicador de mais emprego e

atividade económica global.

PI 8.a.v.1

Apoiar a capacidade de adaptação das empresas,

orientada para a melhoria da adaptabilidade dos ativos

(empresários, empregados, empregados em risco de

desemprego e desempregados), através do

desenvolvimento de competências pessoais.

Nova redação

Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos

empresários à mudança.

Esta redação não

existe no M 14-20,

é necessário

validar novamente

à luz da nova

redação do OE.

PI 8.a.vii.1

Desenvolver metodologias de acompanhamento dos

desempregados e inativos, em especial os

desempregados de longa duração, mediante a ação de

Clubes de Emprego e UNIVAS privilegiando ações de apoio 

técnico individual ou coletivo que fortaleçam a

autonomia e iniciativa dos utentes na procura de

emprego.

Nova redação

(RIS 3 da RAM  - revista) - Domínios de Especialização e Prioridades de Investimento do Madeira 14-20

OT 8 EP 7
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Figura 12. Nível de alinhamento entre os diferentes domínios temáticos da RIS3/EREI da RAM e as 

diferentes prioridades de investimento (PIs) do PO-RAM (ref.: IDR / 

Alinhamento_EREI_RAM_PO_M_1420.xlsx 

 

Distribuição das candidaturas/financiamento pelos domínios da RIS3 

Por decisão do IDR / PO-RAM e em conformidade com as Diretivas Comunitárias aplicáveis, as 

Prioridades de Investimento (PIs) sujeitas a avaliação e parecer das respetivas candidaturas 

PI 

9.b.i.1

Proporcionar uma experiência profissional através da

aquisição e desenvolvimento de competências pessoais,

sociais e profissionais, que permitam uma melhor

inserção das pessoas com deficiência, incapacidade,

grupos excluídos e/ou de risco, na sociedade e no

mercado de trabalho.

Nova redação

PI 

9.b.i.2

Promover o desenvolvimento e o reconhecimento de

competências pessoais, sociais e profissionais de grupos

potencialmente mais vulneráveis, potenciando a sua

empregabilidade e o reforço das oportunidades para a

sua integração socioprofissional e cultural, através de

um conjunto integrado e complementar de ações de

formação, sensibilização e capacitação de base.

PI 

9.b.iv.1

Melhorar a qualidade e diversificar a oferta de serviços e

de respostas sociais dirigidas à promoção da autonomia

de pessoas idosas e ou em situação de dependência, bem

como à prevenção e reabilitação de crianças e/ou jovens

com maior exposição a problemas psicossociais e suas

familias.

Nova redação

PI 

9.b.v.1

Melhorar a capacidade de resposta das Organizações da

Economia Social (OES) e fomentar um novo espirito

empresarial através de atividades económicas que visem

a satisfação de necessidades sociais não satisfeitas.

PI 9.a.1

Requalificar e adaptar infraestruturas e equipamentos já

existentes e diversificar a oferta de serviços, adaptando-

os às necessidades atuais em matéria de respostas

sociais e de saúde.

PI 9.b.1

Promover a inclusão social em territórios urbanos e

rurais desfavorecidos, través do apoio a ações de

regeneração física, económica e social.

Nova redação

OT 9 EP 8

(RIS 3 da RAM  - revista) - Domínios de Especialização e Prioridades de Investimento do Madeira 14-20

PI 

10.c.i.1

Promover a melhoria do sucesso educativo, contribuindo

para a redução das saídas precoces e os níveis de

insucesso, recuperando jovens para percursos

integrados de formação e melhorando o respetivo

aproveitamento escolar.

Nova redação

PI 

10.c.i.2
Melhorar a qualidade do sistema de educação/formação.

OE não previsto na 

RIS 3 da RAM, 

necessário rever

PI 

10.c.ii.1

Reforçar a massa crítica de competências nas áreas

estratégicas identificadas na Estratégia de

Especialização Inteligente da RAM, através do apoio à

Formação Avançada.

Nova redação

PI 

10.c.iii.1

Elevar o nível de qualificação da população ativa (jovem

e adulta), empregada ou desempregada, através de

processos de RVCC e da conclusão de percursos de

formação escolar e/ou de dupla certificação.

Nova redação

PI 

10.c.iv.1

Aumentar o número de jovens diplomados em

modalidades de dupla certificação, com reforço da

formação em contexto de trabalho, garantindo uma

diversidade de ofertas formativas e aumentando as

condições de cumprimento da escolaridade obrigatória,

percursos de formação escolar e/ou de dupla

certificação.

Nova redação

PI 

10.a.1

Concluir a modernização das infraestruturas e

instalações escolares e de formação do apoio à

Formação Avançada .

Nova redação

OT 11 EP 10
PI 

11.d.i.1

Qualificar a prestação de serviço público, através da

melhoria da capacidade dos serviços e da formação dos

trabalhadores em funções públicas.

Nova redação

EP 11 12.c
Compensar os custos adicionais das empresas inerentes

à condição de Região Ultraperiférica.

Legenda:

Alta Média Baixa Não significativa

EP 9
OT 

10

Alinhamento do Madeira 14-20 com a EREI da RAM

(RIS 3 da RAM  - revista) - Domínios de Especialização e Prioridades de Investimento do Madeira 14-20
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relativamente ao seu enquadramento com os domínios temáticos da PIDTI/RIS3 são as 

seguintes: 

PI Descrição Sistema de 

Incentivos associado 

Correspondência com 

Medidas da PIDTI/RIS3 

1.a.1 Promover a investigação científica e tecnológica e a 

qualificação da rede de infraestruturas de I&D&I. 

N/A Medida 5 (financiamento 

competitivo nos domínios 

temáticos de 

especialização e de 

desafios 

interdisciplinares) 

 1.b Promover o desenvolvimento de iniciativas de I&D&I 

em contexto empresarial reforçando a ligação entre 

as empresas e as entidades do Sistema Regional 

para o Desenvolvimento da Investigação, 

Tecnologia e Inovação e as Instituições de Ensino 

Superior. 

ProCiência_2020; 

Inovar_2020 

Medida 4 (fomento da 

IDT+I em ambiente 

empresarial) 

3.a.1 Apoiar a dinamização do investimento privado 

materializado em projetos de inovação-produto. 

Empreender_2020 Sem correspondência 

3.c.1 Desenvolver ações vocacionadas para a melhoria da 

capacidade competitiva das empresas regionais com 

o objetivo de consolidar o crescimento económico e 

acrescentar valor aos processos e aos bens e 

serviços. 

Valorizar_2020 Sem correspondência 

10.c.ii

.1 

Reforçar a massa crítica de competências nas áreas 

estratégicas identificadas na Estratégia de 

Especialização Inteligente da RAM, através do apoio 

à Formação Avançada. 

N/A Medida 3 (Bolsas de 

Formação Avançada 

ARDITI) 

As Medidas 1, 2 e 6 do PIDTI/RIS3 não possuem correspondência direta com Prioridades de 

Investimento (PIs) do PO-RAM, mas a Medida 1 também se reparte pelos domínios 

temáticos. São apresentados os quadros/gráficos relativos apenas às Medidas 1 e 3, uma vez 

que não faz sentido nas Medidas 2 e 6. As Medidas 4 e 5 estão englobadas nas PIs 1.b e 1.a.1, 

respetivamente.   

Figura 13. Relação entre PIs do PO-RAM,  Sistema de Incentivos e Medidas da PIDTI/RIS3 
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Passamos a apresentar, para cada caso, as tabelas / gráficos do "Nº Total de Candidaturas que 

cobrem a área", "Nº de Candidaturas Aprovadas/Em Execução" e "Nº de Candidaturas 

submetidas / Em análise", distribuídos por cada um dos domínios e áreas de aplicação. 

Note-se que no "Nº Total de Candidaturas que cobrem a área", uma única candidatura/projeto 

pode estar distribuído por mais do que um domínio / área. Pode estar, por ex., metade numa 

área e metade noutra área, contabilizando duas entradas. Este critério é o que está a ser 

aplicado a nível nacional. No entanto, as listagens de projetos disponibilizadas pelo IDR 

possuem apenas a referência à área principal RIS3 associada, pelo que não refletem este 

critério. 

Relativamente à Medida 1 (Estabelecimento  do SRDITI -> FDCTI-RAM), são apresentados 

na tabela/gráfico seguintes os resultados em termos de candidaturas/apoios do FDCTI-RAM 

(Fundo para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação na RAM) pelos diferentes 

domínios e áreas de aplicação.  

 

Figura 14. Estado das candidaturas na Medida 1 (até 30/05/2017) 

 

Em termos das candidaturas apoiadas para cofinanciamento pelo FDCTI duas áreas 

correspondem a mais de metade dos projetos (TICs e Agroalimentar). Saliente-se que estas 

candidaturas são exclusivamente para projetos financiados por fundos externos (tipicamente 

Europeus do H2020 ou FEDER). Alguns domínios de especialização não apresentam qualquer 

candidatura. 

Medida 1 (FDCTI-RAM)
Nº Candidaturas 

que cobrem a área

Aprovadas / 

Execução

Valor 

elegível (k€)

% cand. 

aprovadas

% Valores 

aprovados

A gro alimentar 5 5 128,78 23,81% 17,55%

B io -sustentabilidade 4 4 115,04 19,05% 15,68%

Energia-M o bil-A lt -C limáticas 2 2 37,73 9,52% 5,14%

Infraestruturas

Saúde

T IC S 6 6 308,63 28,57% 42,06%

T urismo 1 1 113,12 4,76% 15,41%

M ar 

Sem alinhamento 3 3 30,56 14,29% 4,16%

Total 21 21 733,86 100,00% 100,00%



 Relatório intermédio RIS3-RAM – Julho 2017 

  30 / 63 

 

Figura 15. Distribuição da Medida 1 pelos domínios e áreas da RIS3, em termos de candidaturas 

aprovadas (até 30/05/2017) 

 

Figura 16. Distribuição da Medida 1 pelos domínios e áreas da RIS3, em termos de Valores / Montantes 

aprovados (até 30/05/2017) 

Os dois gráficos anteriores (Figuras 15 e 16) permitem verificar que as TICs concentram o 

maior nº de candidaturas e de montantes atribuídos, enquanto no Agroalimentar, Bio 

sustentabilidade e Turismo, os valores atribuídos são semelhantes, o que significa que as 

candidaturas do Turismo apresentam valores superiores. Também é de salientar que a um 

grande nº de candidaturas sem alinhamento corresponde um montante global mais baixo, 

significando que existiu um direcionamento do financiamento para os domínios temáticos. 

 

Relativamente à Medida 3 (Promoção do emprego científico / Bolsas FSE / ARDITI), são 

apresentados na tabela/gráfico seguintes os resultados em termos de repartição das bolsas 

pelos diferentes domínios e áreas de aplicação.  



 Relatório intermédio RIS3-RAM – Julho 2017 

  31 / 63 

 

Figura 17. Estado das candidaturas na Medida 3 (até 04/07/2017) 

Em termos das candidaturas a bolsas de doutoramento e pós-doutoramento existe 

novamente uma concentração em torno dos domínios de especialização que correspondem a 

centros avaliados de forma positiva pela FCT (M-ITI e CQM) e/ou a novas iniciativas (OOM). 

Estas unidades conseguem atrair a vasta maioria (>70%) das candidaturas nos domínios de 

especialização em que preferencialmente atuam (saúde, agroalimentar, TICS e Mar). De notar 

que ao nível de bolsas de doutoramento existe a obrigatoriedade de atribuir 2/3 das bolsas a 

programas de doutoramento FCT, que só existem na RAM nos domínios da saúde e TICs. 

 

 

Figura 18. Distribuição Medida 3 (Bolsas FSE / ARDITI) pelos domínios e áreas da RIS3 (até 04/07/2017) 

Dos três concursos para atribuição de bolsas de formação avançada lançados entre 2014 e 

2016 resultou a atribuição de 71 Bolsas, num montante global de 4 543K€ (ver Figura 8). 

 

Medida 3 (Bolsas FSE /  

ARDITI)

Nº Candidaturas 

que cobrem a área

Aprovadas / 

Execução

% 

aprovadas

T IC S 53 18 32,73%

Saúde 32 11 20,00%

M ar 29 10 18,18%

A gro alimentar 23 8 14,55%

Energia-M o bil-A lt -C limáticas 9 3 5,45%

T urismo 6 2 3,64%

Sem alinhamento 6 2 3,64%

B io -sustentabilidade 3 1 1,82%

Infraestruturas 0 0 0,00%

Total 161 55 34,16%
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Relativamente à PI 1.a.1 (Financiamento Programático) / Medida 5, são apresentados na 

tabela/gráfico seguintes os resultados em termos de candidaturas pelos diferentes domínios e 

áreas de aplicação.  

 

Figura 19. Estado das candidaturas na PI 1.a.1 / Medida 5 (até 04/07/2017) 

 

O investimento elegível total atribuído no âmbito da PI 1.a.1 / Medida 5 (Reforço da 

investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação, nomeadamente ao nível das 

infraestruturas de investigação e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 

excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse 

europeu) ascendeu a 6.795K€, a que correspondem "grandes" candidaturas abrangentes e 

estruturantes. Estas candidaturas cobrem objetivamente a maioria dos domínios temáticos e 

ainda as duas áreas de aplicação da RIS3-RAM. Por essa razão contabiliza-se 13 

candidaturas/projetos aprovados, não sendo contudo linear determinar o valor que 

corresponde a cada domínio. Ao nível de candidaturas programáticas a distribuição pelos 

domínios de especialização é mais homogénea, ficando contudo algumas áreas (Energia e 

Infraestruturas) sistematicamente sem grande iniciativa. 

 

PI 1.a.1 / Medida 5
Nº Candidaturas 

que cobrem a área

Aprovadas / 

Execução

% cand. 

aprovadas

B io -sustentabilidade 5 3 23,08%

M ar 4 3 23,08%

A gro alimentar 4 2 15,38%

Saúde 7 2 15,38%

T urismo 3 2 15,38%

T IC S 3 1 7,69%

Energia-M o bil-A lt -C limáticas 0 0

Infraestruturas 0 0

Sem alinhamento 0 0

Total 26 13 50,00%
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Figura 20. Distribuição da PI 1.a.1 / Medida 5 pelos domínios e áreas da RIS3 (até 04/07/2017) 

 

Relativamente à PI 1.b (Fomento da IDTI+I em Ambiente Empresarial) / SI ProCiência_2020 

/ Medida 4, são apresentados na tabela/gráfico seguintes os resultados em termos de 

candidaturas pelos diferentes domínios e áreas de aplicação.  

 

Figura 21. Estado das candidaturas na PI 1.b / ProCiência_2020 / Medida 4 (até 30/05/2017) 

Dado o atraso na aprovação do sistema de incentivos e à fraca tradição de candidaturas a 

sistemas de incentivos à investigação por parte das empresas regionais o número total de 

candidaturas é ainda bastante reduzido. Todavia nota-se novamente uma grande 

concentração em torno de duas ou três áreas, com o domínio das TICs. 

 

PI 1.b / ProCiência_2020 / 

Medida 4

Nº Candidaturas 

que cobrem a área

Aprovadas / 

Execução

% 

aprovadas

T IC S 4 2 50,00%

B io -sustentabilidade 1 1 25,00%

M ar 1 1 25,00%

A gro alimentar

Energia-M o bil-A lt -C limáticas

Infraestruturas

Saúde

T urismo

Sem alinhamento 1 0

Total 7 4 57,14%
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Figura 22. Distribuição da PI 1.b / ProCiência_2020 / Medida 4 pelos domínios e áreas da RIS3 (até 

30/05/2017) 

 

Relativamente à PI 1.b (Fomento da IDTI+I em Ambiente Empresarial) / SI Inovar_2020/ 

Medida 4, são apresentados na tabela/gráfico seguintes os resultados em termos de 

candidaturas pelos diferentes domínios e áreas de aplicação.  

 

Figura 23. Estado das candidaturas na PI 1.b / Inovar_2020 / Medida 4 (até 30/05/2017) 

Ao nível do sistema de inovação o número de candidaturas é ainda residual mas novamente 

com a prevalência das TICs. 

PI 1.b / Inovar_2020 / Medida 4
Nº Candidaturas 

que cobrem a área

Aprovadas / 

Execução

% 

aprovadas

A gro alimentar

B io -sustentabilidade 

Energia-M o bil-A lt -C limáticas

Infraestruturas

Saúde

T IC S 1 1 100,00%

T urismo

M ar 

Sem alinhamento

Total 1 1 100,00%
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Figura 24. Distribuição da PI 1.b / Inovar_2020 / Medida 4 pelos domínios e áreas da RIS3 (até 

30/05/2017) 

 

Relativamente à PI 3.a.1 / SI Empreender_2020, são apresentados na tabela/gráfico 

seguintes os resultados em termos de candidaturas pelos diferentes domínios e áreas de 

aplicação. 

 

Figura 25. Estado das candidaturas na PI 3.a.1 / SI Empreender_2020 (até 30/05/2017) 

 

Ao nível do estímulo ao empreendedorismo a situação é inversa com um número razoável de 

empresas a apresentarem candidaturas. Novamente existe uma clara liderança das TICs. Para 

este SI é natural haver um número significativo de candidaturas não alinhadas com áreas da 

RIS3. 

 

Empreender_2020
Nº Candidaturas 

que cobrem a área

Aprovadas / 

Execução

% 

aprovadas

Sem alinhamento 12 12 38,71%

T IC S 22 7 22,58%

T urismo 7 4 12,90%

A gro alimentar 4 3 9,68%

Energia-M o bil-A lt -C limáticas 4 2 6,45%

Saúde 4 2 6,45%

M ar 1 1 3,23%

B io -sustentabilidade 0 0 0,00%

Infraestruturas 0 0 0,00%

Total 53 31 58,19%
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Figura 26. Distribuição da PI 3.a.1 / SI Empreender_2020  pelos domínios e áreas da RIS3 (até 

30/05/2017) 

 

Relativamente à PI 3.c.1 / SI Valorizar_2020, são apresentados na tabela/gráfico seguintes os 

resultados em termos de candidaturas pelos diferentes domínios e áreas de aplicação. 

 

Figura 27. Estado das candidaturas na PI 3.c.1 / SI Valorizar_2020 (até 30/05/2017) 

Ao nível do sistema de valorização da atividade empresarial (sem ligação direta à investigação 

ou inovação) o número de candidaturas é particularmente elevado quando comparado com os 

restantes sistemas de incentivos empresariais analisados. Neste sistema a distribuição por 

domínio de especialização passa claramente para o turismo, seguido da qualidade 

agroalimentar. Também aqui é natural haver um número significativo de candidaturas não 

alinhadas com áreas da RIS3. 

 

Valorizar_2020
Nº Candidaturas 

que cobrem a área

Aprovadas / 

Execução

% 

aprovadas

T urismo 61 29 37,66%

Sem alinhamento 42 23 29,87%

A gro alimentar 16 7 9,09%

T IC S 7 6 7,79%

Saúde 8 5 6,49%

Infraestruturas 6 4 5,19%

B io -sustentabilidade 1 1 1,30%

Energia-M o bil-A lt -C limáticas 3 1 1,30%

M ar 1 1 1,30%

Total 146 77 52,63%
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Figura 28. Distribuição da PI 3.c.1 / SI Valorizar_2020  pelos domínios e áreas da RIS3 (até 30/05/2017) 

 

O quadro e gráfico seguintes (Figuras 29 e 30) apresentam a distribuição global de todas as 

candidaturas apresentadas nas tabelas anteriores pelos domínios / áreas da RIS3-RAM: 

 Medida 1 (Estabelecimento  do SRDITI -> FDCTI-RAM); 

 Medida 3 (Promoção do emprego científico / Bolsas ARDITI); 

 PI 1.a.1 (Financiamento Programático) / Medida 5; 

 PI 1.b (Fomento da IDTI+I em Ambiente Empresarial) / SI ProCiência_2020 / Medida 4; 

 PI 1.b (Fomento da IDTI+I em Ambiente Empresarial) / SI Inovar_2020/ Medida 4; 

 PI 3.a.1 / SI Empreender_2020; 

 PI 3.c.1 / SI Valorizar_2020. 

 

Figura 29. Distribuição global de todas as candidaturas pelos domínios / áreas da RIS3-RAM 

(até 30/05/2017) 

Distribuição global pela RIS3-

RAM

Nº Candidaturas 

que cobrem a área

Aprovadas / 

Execução

% 

aprovadas

T IC S 96 41 20,30%

Sem alinhamento 64 40 19,80%

T urismo 78 38 18,81%

A gro alimentar 52 25 12,38%

Saúde 51 20 9,90%

M ar 37 16 7,92%

B io -sustentabilidade 14 10 4,95%

Energia-M o bil-A lt -C limáticas 17 8 3,96%

Infraestruturas 6 4 1,98%

Total 416 202 48,61%
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Figura 30. Distribuição global de todas as candidaturas pelos domínios / áreas da RIS3-RAM 

(até 30/05/2017) 

 

Quando analisadas na globalidade as candidaturas aos diferentes sistemas de incentivos 

apresentam uma distribuição mais equilibrada entre os diferentes domínios de especialização. 

As áreas das TICs, Turismo, Saúde e Agroalimentar representam mais de 60% das 

candidaturas. De notar que existe um número substancial de candidaturas que não encontram 

qualquer alinhamento com os domínios de especialização da RIS3-RAM (19,8%). 

Se considerarmos os montantes elegíveis aprovados esta ordem não será a mesma, uma vez 

que nalgumas áreas um menor número de candidaturas pode concentrar montantes elegíveis 

superiores. Não existindo ainda dados completos relativos a montantes e considerando 

apenas os montantes elegíveis aprovados na Medida 1 da RIS3 e na PI 1.a.1 do PO-RAM, 

teríamos no topo a Bio sustentabilidade e o Mar, seguido do Agroalimentar, Turismo, Saúde e 

TICS. No fim da tabela teremos a Energia-Mobilidade-Alterações-Climáticas, as candidaturas 

Sem alinhamento e finalmente as Infraestruturas. 

5. Articulação com a ENEI 
O ENEI (Estratégia Nacional para uma Especialização Inteligente) como estratégia 

integradora, reflete a visão do país como um todo, incorporando o perfil atual e prospetivo 

dos diferentes territórios e as opções politicas sectoriais, numa perspetiva dinâmica, evolutiva 
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e multidimensional, envolvendo a colaboração dos principais atores, na conceção, 

acompanhamento e avaliação das prioridades para a política de I&D e Inovação até 2020. 

O quadro seguinte (Figura 31) apresenta o nível de alinhamento entre os diferentes domínios 

temáticos da RIS3/EREI da RAM e os Eixos Temáticos da ENEI. 

 

Figura 31. Articulação entre as Prioridades da ENEI e os Domínios Prioritários Estratégicos Regionais 

 

Como seria de esperar existe uma forte relação entre as apostas indicativas da PIDTI/RIS3 da 

RAM e os temas prioritários da ENEI. A densidade da matriz nas colunas indica o potencial de 

contribuição regional para a estratégia nacional onde se destacam claramente os domínios 

temáticos do Turismo, Mar, Bio Sustentabilidade e TIC. As primeiras correspondem a naturais 

áreas de aplicação e impacto económico que servem, não só a estratégia PIDTI/RIS3 regional, 

mas também de campos de teste e/ou de contributos ao nível nacional. As áreas da bio 

sustentabilidade e das TIC correspondem a áreas onde existe capacidade instalada e 

experiência acumulada que poderá contribuir para a ENEI. Nas áreas da energia e da água e 

ambiente existe igualmente uma forte correlação com as prioridades nacionais. 

O policy-mix estabelecido para além de iniciativas transversais de melhoria de contexto 

(político, organizacional e de eficiência sistémica), pretende responder de forma integrada às 

diferentes especificidades e graus de maturidade quer das cadeias de valor associadas a cada 

um dos temas prioritários, quer dos sistemas regionais e nacional de investigação e inovação. 
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O quadro seguinte (Figura 32) apresenta a matriz de relação entre as políticas da ENEI e a sua 

relevância para a PIDTI/RIS3 da RAM. 

 

Figura 32.  Matriz de Relação entre as Políticas do ENEI e a sua relevância para a RIS3 da RAM 
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É claro o alinhamento temático, e equilibradamente distribuído, entre os Eixos e Objetivos 

dos domínios temáticos da RIS3-RAM e as Políticas e Medidas da ENEI, tal se comprova pela 

análise dos quadros/ figuras anteriores. 

O quadro/matriz seguinte (Figura 33) destaca a intensidade da relevância das Políticas da 

Plataforma de Inovação na RIS3. 

 

Figura 33. Matriz - Intensidade da relevância das Políticas da Plataforma de Inovação na RIS3 

 

As prioridades estratégicas definidas ao nível da RIS3 da RAM apresentam articulações e 

complementaridades evidentes com a ENEI, como se verifica na matriz de alinhamento 

temático apresentada na Figura 33 (acima). Embora a estratégia regional apresente 

designações diferentes para os domínios temáticos existe uma natural afinidade entre os 

domínios da ENEI e os da PIDTI/RIS3 da RAM. 

O quadro seguinte (Figura 34) apresenta o resumo das medidas de política e suporte nacional 

e regional, nomeadamente no que respeita às Prioridades de Investimento (PI) do PO-RAM.  
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Figura 34. Quadro resumo das medidas de política e suporte nacional e regional 
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6. Monitorização, Governação e Avaliação 
As estratégias de especialização inteligente baseiam-se em provas e incluem sistemas de 

monitorização e avaliação coerentes. 

Os mecanismos de monitorização e avaliação devem ser integrados no plano estratégico com 

as suas diferentes componentes, desde o início. A monitorização diz respeito à necessidade 

de acompanhar o progresso da implementação, por outro lado, a avaliação verifica se os 

objetivos estratégicos estão a ser atingidos. Para conseguir monitorizar e avaliar a estratégia 

RIS3 é fundamental que os objetivos e as metas estejam bem definidos. No âmbito do 

presente plano foram identificados um conjunto de indicadores que permitem monitorizar as 

metas definidas para o objetivo da estratégia RIS3 para o ano de 2020. Estes indicadores estão 

divididos em três eixos: investigação (intensidade, recursos humanos, massa crítica e 

internacionalização), desenvolvimento tecnológico (patentes e empresas de média e alta 

tecnologia) e inovação (criação de empresas). 

O diagrama da Figura 35 ilustra o sistema de Monitorização da RIS3-RAM. 

 

Figura 35. Sistema de Monitorização do RIS3 
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Indicadores globais da IDTi na RAM 

Os indicadores de IDTi (Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação) definidos 

visam a monitorização da evolução da IDTi relativamente às metas propostas na PIDTI/RIS3-

RAM Estes indicadores estão agrupados por Eixos e Objetivos. Por sua vez cada Objetivo 

agrega um conjunto de Indicadores:  

 Eixo 1 – Investigação: engloba os objetivos Intensidade de I&D, Recursos Humanos em 

atividades de I&D, Criação de Massa crítica nos Domínios Temáticos de Especialização 

e, Internacionalização; 

 Eixo 2 – Desenvolvimento Tecnológico: engloba os objetivos Patentes e  Empresas; 

 Eixo 3 – Inovação; corresponde ao objetivo Criação de Empresas. 

 

Para o PIDTI/RIS3-RAM os indicadores adotados são os apresentados no quadro seguinte 

(Figura 36). A fonte territorial aplicável é a região NUTS-II Madeira. 

Eixo Objetivo Indicador Fonte 

Investigação 

Intensidade de I&D 

Despesa total em I&D por % do PIB INE 

Despesa total em I&D, por valor e por sector (K€) DGEEC (IPCTN) 

Despesa total em I&D, em percentagem, por sector DGEEC (IPCTN) 

Nº Total de Publicações indexadas DGEEC 

Nº de Publicações em coautoria internacional DGEEC 

Recursos Humanos 
em atividades de 

I&D 

Recursos Humanos em atividades de I&D (total) DGEEC 

Investigadores em atividades de I&D DGEEC 

Criação de Massa 
crítica nos Domínios 

Temáticos de 
Especialização 

Nº de alunos inscritos em programas de formação 
avançada na RAM 

DGEEC 

Nº de estudantes de mestrado e pós-graduação em 
domínios temáticos de especialização  

DGEEC / ARDITI 

Nº de estudantes de doutoramento em domínios 
temáticos de especialização 

DGEEC / ARDITI 
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Internacionalização 
Nº de alunos estrangeiros inscritos nos programas 
de formação avançada na RAM  

DGEEC 

Desenvolvime
nto 

Tecnológico 

Patentes Nº de pedidos de patentes 
INPI / DRCIE - 

BRQM 

Empresas Criação de Empresas de Média ou Alta Tecnologia INE 

Inovação 
Criação de 
empresas  

Saldo líquido de criação de sociedades comerciais DRCIE 

Nº e Percentagem de Empresas com atividades de 
IDT+I intramuros 

DGEEC (CIS) 

Proporção de empresas com 10 e mais pessoas ao 
serviço (CAE Rev. 3 B a H, J, K, M e Q) com 
atividade de Inovação (Não PME) 

 

DGEEC (CIS) 

Figura 36. Quadro resumo dos Indicadores de IDTi para a RAM (região NUTS-II Madeira) 

 

Todas as tabelas e gráficos dos indicadores RIS3-RAM apresentados a seguir podem ser 

consultados em https://si.arditi.pt (em Indicadores IDTi).  

Em Junho de 2017, os valores disponíveis para cada um dos indicadores são os apresentados 

de seguida. Importa referir que grande parte dos dados disponíveis publicados possui um 

desfasamento / atraso médio de cerca de 2 a 3 anos. Nalguns casos existem dados disponíveis 

até 2015 e noutros apenas até 2012. A próxima atualização deverá ocorrer no 2º semestre de 

2017, logo que sejam publicadas as estatísticas mais recentes, nomeadamente pela DGEEC. 

  

https://si.arditi.pt/
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Eixo: Investigação    -   Objetivo: Intensidade de I&D 
 
 
Indicador: Despesa total em I&D por % do PIB 

     
Região 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

R.A.M. 0,23 0,27 0,32 0,33 0,34 0,45 0,4 0,38 0,3 0,3 0,35 0,36 

R.A.A. 0,41 0,38 0,35 0,38 0,4 0,41 0,69 0,37 0,39 0,59 0,35 0,35 

Norte 0,6 0,63 0,65 0,81 0,94 1,17 1,37 1,45 1,49 1,42 1,39 1,36 

Centro 0,59 0,6 0,62 0,82 1 1,17 1,19 1,23 1,25 1,3 1,28 1,34 

Área 
Metropolitana 
de Lisboa 0,98 1,03 1,08 1,36 1,6 2,14 2,33 2,21 1,97 1,77 1,68 1,56 

Alentejo 0,41 0,42 0,44 0,53 0,63 0,87 0,75 0,43 0,42 0,47 0,46 0,47 

Algarve 0,22 0,21 0,19 0,27 0,33 0,36 0,44 0,44 0,41 0,42 0,37 0,4 

Portugal 0,7 0,73 0,76 0,95 1,12 1,45 1,58 1,53 1,46 1,41 1,33 1,29 

 

À tabela anterior corresponde o seguinte gráfico: 

 

Figura 37. Despesa total em I&D por % do PIB na RAM (0,36% em 2014) 

 

Relativamente à “Despesa total em I&D por % do PIB” verifica-se que, no conjunto do país e 

em particular em grande Lisboa, após um crescimento quase exponencial entre os anos 2003 a 

2009, a despesa em I&D inverteu-se e, até 2014, praticamente anulou o crescimento anterior. 

No caso da RAM este indicador também cresceu até ao máximo de 0,45% em 2008, embora a 

registar sempre o pior resultado de todas as regiões do país. De 2013 para 2014 subiu uma 

centésima e colocou a RAM em penúltimo lugar ao nível do país, praticamente ao mesmo 

nível da RAA. O que se constata é que a discrepância entre valores os projetados/desejáveis e 
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os valores verificados mantém-se em 2014 (Figura 38). A publicação de resultados para os 

anos 2015 a 2017 será crucial para melhor se analisar este indicador face à execução nos 

primeiros 2 a 3 anos do atual programa de financiamento (2014-2020).  

 

Figura 38. Despesa total em I&D por % do PIB 

 

 

Indicador: Despesa total em I&D, por valor e por sector (K€) 
   

Sector 2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Estado 5038,2 4120,3 6866,7 4999,4 5385,9 7793,2 8133,4 4716,6 2897,4 3591,6 3579,2 

Ensino 
Superior 2966,1 2886,3 3403,8 6952,6 7996,6 4890,6 6692,2 4980,6 4746 6519,9 7279,7 

IPSFL 654,1 217,7 377,1 291,2 209,2 275,4 316,2 1716,6 1501,6 86,7 115,5 

Empresas 1531,1 411,4 1663,3 2284,2 6605 4559,3 1719,3 1701,7 2846,9 3759,1 3786,9 

TOTAL 10189,5 7635,6 12310,9 14527,4 20196,8 17518,5 16861 13115,5 11991,9 13957,2 14761,3 

 

À tabela anterior corresponde o seguinte gráfico: 

 

Figura 39. Indicador: Despesa total em I&D, por valor e por sector (K€) 
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Indicador: Despesa total em I&D, em percentagem, por sector 
     

Sector 2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Estado 49,4 54 55,8 34,4 26,7 44,5 48,2 36 24,2 25,7 24,2 

Ensino 
Superior 29,1 37,8 27,6 47,9 39,6 27,9 39,7 38 39,6 46,7 49,3 

IPSFL 6,4 2,9 3,1 2 1 1,6 1,9 13,1 12,5 0,6 0,8 

Empresas 15 5,4 13,5 15,7 32,7 26 10,2 13 23,7 26,9 25,7 

 

À tabela anterior corresponde o seguinte gráfico: 

 

Figura 40. Despesa total em I&D, em percentagem, por sector 

 

Relativamente à “Despesa total em I&D”, por sector verifica-se que as Universidades 

continuam a concentrar a maior parte do nível de investimento, enquanto Estado e sector 

Privado / Empresas começam a convergir. A situação desejável, a partir de 2014, será observar 

um peso crescente do sector Empresas e um decréscimo do peso da componente pública. 

 

Indicador: Nº Total de publicações 
indexadas 

           
Área científica 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ciências Agrárias 2 3 6 8 10 9 8 5 8 5 8 10 15 10 11 

Ciências da 
Engenharia e 
Tecnologias 2 7 4 4 7 9 27 20 26 16 31 37 30 21 37 

Ciências Exatas 20 14 21 17 30 40 58 43 46 37 52 62 70 50 62 

Ciências Médicas 
e da Saúde 1 6 6 8 7 12 23 18 17 23 28 39 24 24 14 

Ciências Naturais 11 11 20 19 25 22 29 35 32 26 28 41 30 28 37 

Ciências Sociais 0 1 1 4 1 5 8 11 6 15 10 13 9 13 6 

Humanidades 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 3 1 0 2 

Multidisciplinares 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

Publicações não 
classificadas 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 4 1 0 0 

TOTAL 36 42 58 60 80 97 156 136 136 122 163 209 181 146 169 
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À tabela anterior corresponde o seguinte gráfico: 

 

Figura 41. Nº Total de publicações indexadas (RAM) 

 

Indicador: Nº de publicações em co-autoria internacional 
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R.A.M. 10 20 20 23 31 33 41 39 41 38 35 60 63 84 65 73 

Nota: Para este apuramento foram consideradas as publicações com pelo menos um autor com afiliação 

pertencente a instituições da RAM. 

À tabela anterior corresponde o seguinte gráfico: 

 

Figura 42. Nº de publicações em co-autoria internacional 

 

 

Os dados estatísticos confirmam que a RAM continua a ser uma das regiões do país com os 

piores indicadores de intensidade de IDT+I situando-se o valor atual em 0,36 quando o 

objetivo nacional para 2020 é de 2,7-3,0% e da Europa de 3,0%. Também no setor privado os 

valores mostram que ainda há muito para fazer para que a RAM possa almejar um lugar ao 

nível da média nacional.  



 Relatório intermédio RIS3-RAM – Julho 2017 

  50 / 63 

Ao nível das Publicações, o número total de artigos publicados tem vindo a aumentar de 

forma consistente / sustentada. As Ciências Exatas e as Ciências da Engenharia e Tecnologias 

estão na frente com publicações a crescer apesar de revelarem algumas oscilações nos 

últimos anos. Com menor expressão – ainda que com crescimento de publicações nos anos 

avaliados – estão as Humanidades e as Ciências Sociais. Um dado interessante neste indicador 

é também o crescimento das publicações em coautoria internacional, o que numa breve 

análise se pode concluir que contribua para a internacionalização da RAM a este nível. É de 

esperar que o Nº de publicações continue a crescer, fruto do crescente número de doutorados 

em Portugal e na RAM. 

  



 Relatório intermédio RIS3-RAM – Julho 2017 

  51 / 63 

Eixo: Investigação   -   Objetivo: Recursos humanos em atividades de I&D 

 

Os dois indicadores são apresentados na mesma tabela/gráfico (Total RH e Investigadores). 

Indicador: Recursos humanos em atividades de I&D 
     

Tipo de RH 2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RH em I&D (Total R.A.M.) 613 427 434 460 748 643 665 655 275,3 335 

Investigadores R.A.M. 327 255 299 319 540 410 481 612 247,8 237 

 

À tabela anterior corresponde o seguinte gráfico: 

 

Figura 43. Recursos humanos em atividades de I&D 

 

Relativamente aos “Recursos humanos em atividades de I&D“ verifica-se que com os cortes 

globais à contratação de doutorados e investigadores em geral durante a recente crise que o 

país atravessou houve um decréscimo abrupto neste indicador.  A publicação de resultados 

para os anos 2014 a 2017 será essencial para melhor se analisar este indicador face à execução 

nos primeiros 3 anos do atual programa de financiamento (2014-2020). 
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Eixo: Investigação Objetivo: Criação de Massa crítica nos Domínios Temáticos de 
Especialização 

 
 
Indicador: Nº de alunos inscritos em programas de formação avançada na R.A.M. 

    
Grau 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Doutoramento 9 47 63 83 95 28 50 72 68 99 67 

Mestrado 139 48 40 197 363 473 570 538 458 583 581 

TOTAL 148 95 103 280 458 501 620 610 526 682 648 

Nota: Formação avançada equivale a Mestrado e Doutoramento (níveis 7 e 8 da European Qualifications 

Framework) 

À tabela anterior corresponde o seguinte gráfico: 

 

Figura 44. Nº de alunos inscritos em programas de formação avançada na R.A.M. 

 

Relativamente ao “Nº de alunos inscritos em programas de formação avançada na R.A.M. 

“ verifica-se que, até 2014, se manteve estável ao nível dos doutoramentos, com tendência 

para crescer. A introdução das licenciaturas e mestrados Pós-Bolonha é responsável pelo 

aumento exponencial de alunos inscritos em mestrados a partir de 2007. 
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Indicador: Nº de estudantes de mestrado e pós-graduação em domínios temáticos de especialização 

Domínio Temático 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bio-sustentabilidade 0 0 0 0 7 6 3 7 5 8 23 24 

Energia, Mobilidade e 
Alterações Climáticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

Qualidade alimentar  0 0 0 0 7 7 4 7 5 9 25 26 

Saúde e bem-estar 0 27 26 25 35 139 138 113 134 103 27 28 

Sustentabilidade, manutenção 
e gestão de infraestruturas 0 0 0 0 7 21 53 67 66 66 48 42 

Tecnologias da Informação e 
Comunicação 0 26 0 0 37 65 88 86 118 105 105 85 

Turismo  0 16 0 0 0 0 0 9 5 1 1 1 

Recursos e Tecnologias do Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 69 26 25 93 238 286 288 333 292 229 232 

Nota: Foi feito um mapeamento das áreas de estudo do CNAEF (Classificação Nacional das Áreas de Educação e 

Formação) com as áreas estratégicas definidas no RIS3-RAM. 

À tabela anterior corresponde o seguinte gráfico: 

 

Figura 45. Nº de estudantes de mestrado e pós-graduação em domínios temáticos de especialização 

 

Indicador: Nº de estudantes de doutoramento em domínios temáticos de especialização 
   Domínio Temático 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bio-sustentabilidade 0 6 8 7 11 6 9 8 8 10 9 

Energia, Mobilidade e 
Alterações Climáticas 0 4 4 4 4 1 2 3 2 4 5 

Qualidade alimentar  0 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 

Saúde e bem-estar 0 3 3 3 5 3 4 4 4 4 4 

Sustentabilidade, manutenção 
e gestão de infraestruturas 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 

Tecnologias da Informação e 
Comunicação 1 2 4 3 4 4 5 7 13 15 16 

Turismo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recursos e Tecnologias do Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1 17 22 20 27 16 23 27 32 39 39 

Nota: Foi feito um mapeamento das áreas de estudo do CNAEF (Classificação Nacional das Áreas de Educação e 

Formação) com as áreas estratégicas definidas no RIS3-RAM. 
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À tabela anterior corresponde o seguinte gráfico: 

 

 

Figura 46. Nº de estudantes de doutoramento em domínios temáticos de especialização 

 

Relativamente ao “Nº de estudantes em domínios temáticos de especialização “ verifica-se 

que as TIC representam a maioria dos estudantes de mestrado e doutoramento até 2014. 

Curiosamente, nas duas áreas de aplicação dos domínios temáticos estratégicos da RIS3-RAM 

(Turismo e Recursos e tecnologias do Mar) o nº de estudantes é praticamente inexistente até 

2014. A criação do Observatório Oceânico da Madeira (OOM) e do Observatório do Turismo e 

a valoração dada a candidaturas a projetos nestas duas áreas deverá permitir melhorar este 

indicador. 
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Eixo: Investigação   -    Objetivo: Internacionalização 
 
 
Indicador: Nº de alunos estrangeiros inscritos nos programas de formação avançada na R.A.M. 

Grau 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Doutoramento 40 32 1 6 8 10 37 20 

Mestrado 29 13 8 27 15 33 158 141 

TOTAL 69 45 9 33 23 43 195 161 

Nota: Formação avançada equivale a Mestrado e Doutoramento (níveis 7 e 8 da European Qualifications 

Framework) 

À tabela anterior corresponde o seguinte gráfico: 

 

Figura 47. Nº de alunos estrangeiros inscritos nos programas de formação avançada na R.A.M. 

 

Em termos de Recursos Humanos podemos concluir que houve uma evolução positiva apesar 

de se ter verificado uma quebra a partir de 2008, muito acentuada a partir de 2011. Em 2011 

estavam contabilizadas 655 pessoas afetas à I&D, dos quais 612 eram investigadores o que 

mostra uma evolução muito positiva nesta proporção até essa altura. Depois de 2011 esse 

número caiu para cerca de metade (dados disponíveis até 2013).  

O mesmo padrão de evolução pode ser confirmado nos indicadores de formação avançada, de 

148 alunos inscritos em 2004 passámos para 526 alunos inscritos em 2012. Tecnologias de 

Informação e Comunicação e Saúde e Bem-Estar são as áreas de destaque na formação. 

Analisando estes indicadores constatamos também que o número de alunos estrangeiros 

inscritos diminuiu até 2012, apesar de algumas oscilações. Passámos de 69 alunos em 2007 

para 43 em 2012. Em 2013 e 2014 verificamos um acentuado aumento de alunos estrangeiros 

(195 em 2013 e 161 em 2014), novamente com uma oscilação. A presença de alunos 

estrangeiros é igualmente determinante para a prossecução do objetivo de 

internacionalização da região.  
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Eixo: Desenvolvimento Tecnológico   -    Objetivo: Patentes 
 
 
Indicador: Nº de pedidos de patentes (valor médio por 100.000 habitantes) 

 
Região 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

R.A.M. 0,42 0,83 2,9 2,47 0,41 0 0 0,41 0,81 2,43 6,06 2,24 3,03 2,28 3,06 

R.A.A. 0,42 0 0 0 0 0 0,41 2,87 0,41 0,82 1,22 1,22 1,21 2,02 1,21 

Portugal 0,79 1,04 1,25 1,21 1,15 1,5 2,26 2,98 4,37 6,26 5,56 6,24 6,57 7,08 7,79 

 

À tabela anterior corresponde o seguinte gráfico: 

 

 

Figura 48. Nº de pedidos de patentes na RAM em valor médio por 100.000 habitantes (3,06 em 2014) 

 

Eixo: Desenvolvimento Tecnológico   -    Objetivo: Empresas 
 
 
Indicador: Criação de empresas de média ou alta tecnologia 

  
Região 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R.A.M. 54 55 47 51 52 45 44 51 43 

R.A.A. 47 54 47 72 69 51 65 56 40 

 

À tabela anterior corresponde o seguinte gráfico: 

 

Figura 49. Criação de empresas de média ou alta tecnologia na RAM (43 em 2012) 
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Eixo: Inovação -    Objetivo: Criação de empresas 
 
 
Indicador: Saldo líquido de criação de sociedades comerciais 

     
Região 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

R.A.M. 0,107 0,059 0,145 0,047 0,002 -0,031 -0,034 -0,103 -0,019 -0,057 -0,044 -0,026 -0,006 

 

À tabela anterior corresponde o seguinte gráfico: 

 

Figura 50. Saldo líquido de criação de sociedades comerciais 

 

Indicador: Número de Empresas com atividades de IDT+I intra-muros (quadro 1 de 2) 

Região 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

R.A.M. 372 372 372 425 425 328 328 

 

À tabela anterior corresponde o seguinte gráfico: 

 

Figura 51. Número de Empresas com atividades de IDT+I intra-muros 

 

Indicador: Percentagem de Empresas com atividades de IDT+I intra-muros (quadro 2 de 2) 
   

Região 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 

R.A.M. 33 33 33 30 30 58 58 51 51 51 

 

À tabela anterior corresponde o seguinte gráfico: 
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Figura 52. Percentagem de Empresas com atividades de IDT+I intra-muros 

 

Indicador: Proporção de empresas, com 10 e mais pessoas ao serviço, com atividade de Inovação 

Região 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R.A.M. 91,7 91,7 87,5 87,5 100 100 

R.A.A. 81,3 81,3 84,6 84,6 91,7 91,7 

Portugal 88,9 88,9 87,3 87,3 84,6 84,6 

 

 

À tabela anterior corresponde o seguinte gráfico: 

 

Figura 53. Proporção de empresas, com 10 e mais pessoas ao serviço, com atividade de Inovação na 

RAM (100 em 2012) 

 

Apesar de revelar um crescimento até 2010, o pedido de patentes na Madeira continuar a ser 

marginal e caiu para metade nos anos seguintes, resultados que não diferem muito do 

panorama nacional, o que poderá ser visto como consequência do impacto de um sistema de 

investigação empresarial ainda pouco representativo. Isto pode ser facilmente verificável ao 

constatarmos que a evolução na criação de empresas de base tecnológica não só não evoluiu 

desde 2004 como até diminuiu.  



 Relatório intermédio RIS3-RAM – Julho 2017 

  59 / 63 

Governação do SRDITI 

Criado e coordenado pela ARDITI no âmbito do SRDITI, o Conselho Regional de Inovação 

(CRI) tem como missão discutir e propor as grandes linhas de implementação da estratégia 

RIS3. Por um lado pretende-se que o CRI possa acompanhar e monitorizar o progresso da 

implementação desta estratégia e, por outro fazer uma avaliação para apurar se os objetivos 

estratégicos são atingidos.  

Todo o processo de avaliação será supervisionado pelo Conselho Consultivo Externo da 

ARDITI (Comité de Acompanhamento Estratégico - CAE), composto por entidades externas 

nas temáticas estratégicas identificadas. Sem prejuízo de revisão ou de ajustamento em 

função designadamente de factos relevantes que resultem do sistema de monitorização, a 

avaliação poderá considerar exercícios de natureza estratégica e temática. À semelhança dos 

relatórios de monitorização, também os relatórios resultantes da avaliação deverão ser alvo 

de divulgação pública. 

Avaliação 
A avaliação da RIS3 da RAM segue o modelo propostos pela ENEI com as devidas adaptações 

à realidade regional mas com particular preocupação pela manutenção da estratégia 

multinível.  

A avaliação tem como objetivo aferir se e como é que os objetivos da estratégia estão a ser 

atingidos e surge integrada num processo mais alargado associado ao sistema de 

monitorização. A comparação do planeado com o executado, o real impacte das realizações e 

a eficiência e eficácia das políticas e da utilização dos recursos constituem o cerne deste 

processo, determinante para colocar questões quanto à estratégia traçada, ajudar a identificar 

problemas e respetivas causas e sugerir soluções através das conclusões e recomendações.  

A avaliação centra-se em três grandes vertentes:  

 Estratégia (aumentar a adequação da estratégia aos objetivos a que se propõe);  

 Operacionalização (aumentar a eficiência e a eficácia da implementação);  

 Capacitação (aumentar a participação dos atores envolvidos).  

A avaliação da RIS3 segue o modelo proposto pela ENEI com as devidas adaptações à 

realidade regional mas com particular preocupação pela manutenção da estratégia multinível. 

A avaliação compreende dois períodos distintos: um a meio termo e outro ex-post. Na 

avaliação ex-post prevê-se a inclusão de uma análise de impacto, com uma abordagem mista 
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incluindo uma componente qualitativa sobre os estudos de caso e histórias de sucesso 

resultantes da aplicação do RIS3 da RAM, e uma componente quantitativa de cálculo desses 

impactos quer utilizando modelos e análise contra factual. Embora sem grande tradição em 

Portugal, a análise de impacto será feita sobre os resultados das ações e medidas da RIS3 

sobre Sistema de I&I, a economia, e a sociedade.  

Para garantir a transparência e independência de resultados, e não obstante a possibilidade 

de serem efetuados exercícios de avaliação internos por parte do ARDITI e do IDR, o plano de 

avaliação privilegia o recurso a equipas externas mistas nacionais e internacionais (peritos 

individuais, empresas especializadas no domínio da avaliação de políticas públicas ou 

domínios técnicos e científicos especializados), que poderão utilizar diferentes métodos e 

técnicas de avaliação. O desenvolvimento da abordagem a ser seguida na avaliação e a 

escolha de quem a irá realizar será da competência do IDR. A ARDITI apoiará o IDR em todo o 

processo de avaliação. 
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7. Conclusão 
 

A visão RIS3 definida para a RAM teve em consideração que esta região era a que 

apresentava, em 2012, os piores indicadores de IDTi em Portugal. Através do PIDTI / RIS3-

RAM, foi definida uma ambiciosa estratégia de aumentar gradualmente o investimento em 

IDTi na Região de forma atingir em 2020 a meta de 1,3% do PIB na despesa total em I&D. 

Após a negociação do atual quadro de financiamento (PO-RAM 2014-20) verificou-se que os 

recursos disponíveis não permitem atingir estes objetivos. Neste sentido as metas foram 

revistas para cerca de metade dos valores inicialmente previstos, ou seja, 0,7-0,8% do PIB 

(aproximadamente 33 a 35M€). Houve um atraso na operacionalização do PO RAM 2014-20 

uma vez que o sistema regional (tal como o nacional) depende muito dos fundos europeus. 

Por outro lado, a distribuição de recursos pelas diferentes medidas foi confrontada com os 

condicionalismos impostos pelo acordo de parceria entre o Estado Português e a União 

Europeia. Os objetivos definidos afiguram-se difíceis de serem atingidos embora o envelope 

financeiro até 2020 seja sensivelmente o que estava previsto inicialmente. Se as componentes 

dependentes do Governo Regional (em particular a operacionalização da ARDITI e o Fundo 

Regional para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Investigação – FDCTI) têm 

evoluído favoravelmente, já as componentes dependentes do PO-RAM 2014-20 têm 

enfrentado diversas limitações. 

Apesar de ainda refletirem os primeiros anos de arranque do programa, os dados / estatísticas 

iniciais disponíveis permitem-nos concluir que a evolução tem sido positiva no sentido de 

fazer convergir a RAM com as restantes regiões do país e da Europa no que respeita ao 

investimento em IDTi, concentrando grande parte desse investimento nos domínios 

estratégicos definidos na RIS3-RAM. Tendo em conta os resultados obtidos desde 2014 no 

que respeita às seis Medidas da RIS3-RAM (estando concluídas as Medidas 1 e 2) e no conjunto 

dos investimentos / projetos no âmbito da Prioridades de Investimento (PIs) do PO-RAM14-20 

e dos diferentes Sistemas de Incentivos (SIs) à IDTi, esperamos uma melhoria substancial no 

indicador “Despesa total em I&D por % do PIB” (0,36% em 2014) e no conjunto dos 

indicadores globais de IDTi para a RAM, assim que sejam publicados e conhecidas as 

estatísticas oficiais para os anos 2015 a 2017. Essas estatísticas deverão já refletir impactos 

significativos do esforço de investimento realizado nesta primeira metade do atual programa 

de financiamento (2014-2020). 
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Ao nível das Medidas RIS3-RAM, foi estabelecido o Sistema Regional para o 

Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (SRDITI) com o objetivo de 

identificar e promover uma gestão eficiente dos recursos existentes (Medida 1 da RIS3). 

Enquanto na Medida 1 e na Medida 3 (Promoção do emprego científico através de um Quadro 

Regional de Investigadores e um sistema de Bolsas) a redução de verbas, relativamente à 

projeção inicial do PIDTI / RIS3, do PO-RAM foi significativa, já nas Medidas 4 e 5 (Fomento da 

IDT+I em ambiente empresarial e Investimento programático através do financiamento 

competitivo nos domínios temáticos) houve um reforço substancial do orçamento 

disponibilizado. Tal resulta da imposição de 1/3 – 2/3 entre o financiamento público e privado 

no PO-RAM, estando destinadas às empresas através do sistema de incentivos 

ProCiência2020 a grande maioria dos recursos disponíveis na Prioridade de Investimento 1. 

Existem ainda grandes limitações à promoção do emprego científico com a limitação das 

bolsas de pós-doutoramento e a impossibilidade de contratação de investigadores pelas 

verbas do FSE. Dos três concursos para atribuição de bolsas de formação avançada lançados 

entre 2014 e 2016 resultou a atribuição de 71 Bolsas, num montante global de 4 543K€. 

Durante 2016 a ARDITI, através do FDCTI (Medida 1 da RIS3), financiou os centros em 

reestruturação com um valor igual ao que tinha sido atribuído pela FCT ao abrigo do 

programa de reestruturação das unidades científicas. Espera-se que a duplicação do apoio 

permita não só a manutenção das atividades mas também a sua melhoria com vista ao novo 

período de avaliação em curso. Dependendo dos resultados do processo de avaliação para o 

período de 2017-19, os indicadores previstos podem ser atingidos.  

Os objetivos na medida de fomento à IDT+I empresarial (Medida 4 da RIS3) esbarram contra 

as limitações naturais de um tecido empresarial limitado pelo reduzido mercado. O recurso à 

criação de consórcios e núcleos, que poderia servir para colmatar a falta de massa crítica, é 

ainda incipiente uma vez que não existem muitos centros de investigação na RAM, nem existe 

uma grande tradição de criação de consórcios. Todavia o recente anúncio da criação a nível 

nacional dos laboratórios colaborativas poderá ser um mecanismo impulsionador de uma 

maior aproximação ao tecido empresarial do qual a RAM poderá vir a beneficiar. 

Ao nível das parcerias internacionais (Medida 6 da RIS3)  foi dada continuidade à parceria com 

as Universidades de Carnegie Mellon e U. Texas em Austin (pelo M-ITI), bem como iniciadas 

parcerias com a Universidade de College Londres (UCL). Em paralelo, e recorrendo a projetos 

financiados pelo Horizonte 2020, estão em curso várias parcerias em rede ao nível de ações 

COST (European Cooperation in Science and Technology). O CQM estabeleceu um número 
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significativo de parceiras internacionais, iniciadas em 2014 e reforçadas em 2016/2017. A UMa 

tem várias parcerias internacionais, nomeadamente ao nível do H2020 Twinning 2017, do 

UNESCO CHAIR/TWINNING 2018 e com a FCT. Até Junho de 2017 o valor investido nas 

parcerias internacionais ascendeu a 2.293K€. 

Já no âmbito dos Eixos e Prioridades de Investimento do PO-RAM, o investimento elegível 

total atribuído no âmbito da PI 1.a.1 do PO-RAM (que corresponde ao Reforço da 

Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, nomeadamente ao nível das 

infraestruturas de investigação e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da 

excelência na I&I, e a promoção de centros de competência) ascendeu a 6.795K€, a que 

correspondem candidaturas abrangentes e estruturantes, que cobrem objetivamente a 

maioria dos domínios temáticos e as duas áreas de aplicação da RIS3-RAM. Ao nível de 

candidaturas programáticas a distribuição pelos domínios de especialização é relativamente 

homogénea, ficando contudo duas áreas (Energia e Infraestruturas) sistematicamente sem 

grande iniciativa. 

Dado o atraso na aprovação do Sistema de Incentivos e à fraca tradição de candidaturas a 

sistemas de incentivos à investigação (em particular para o ProCiência2020 e o Inovar2020) 

por parte das empresas regionais o número total de candidaturas é ainda bastante reduzido. 

Todavia nota-se novamente uma grande concentração em torno de duas ou três áreas, com o 

domínio das TICs. Ao nível do estímulo ao Empreendedorismo (Empreender2020) a situação é 

inversa com um número razoável de empresas a apresentarem candidaturas. Novamente 

existe uma clara liderança das TICs. Já ao nível do sistema de valorização da atividade 

empresarial Valorizar2020 (sem ligação direta à investigação ou inovação) o número de 

candidaturas é particularmente elevado quando comparado com os restantes sistemas de 

incentivos empresariais analisados. Neste sistema a distribuição por domínio de 

especialização passa claramente para o Turismo, seguido do Agroalimentar. 

Globalmente, de um total de 411 candidaturas confirmadas até 30/05/2017, foram aprovadas 

202, a que corresponde um nível de aprovação global de 49,2%. Quando analisadas na 

globalidade as candidaturas aos diferentes fundos de financiamento apresentam uma 

distribuição mais equilibrada entre os diferentes domínios de especialização. As áreas das 

TICs, Turismo, Agroalimentar e Saúde representam mais de 60% das candidaturas. 

 

 


