
RIS3 RAM
Reunião do Conselho de 
Aconselhamento 
Estratégico
Funchal 24 Julho 2017

Área Prioritária: 
Energia, Mobilidade e 
Alterações Climáticas



Descrição do Domínio Prioritário
Objetivos

• Reduzir a dependência energética do exterior em relação aos combustíveis 
fósseis.

• Reduzir as emissões de dióxido de carbono na utilização da energia e na 
mobilidade.

• Melhorar os serviços energéticos e a mobilidade de pessoas e bens.
• Reduzir as vulnerabilidades e melhorar as condições de adaptação às 

alterações climáticas.



Descrição do Domínio Prioritário
Áreas de atuação

• Sectorial:
• Produção e distribuição de energia elétrica e térmica.
• Infraestruturas públicas.
• Edifícios de serviços e de habitação.
• Transportes terrestres, aéreos e marítimos.
• Turismo, comércio e serviços.
• Indústria.
• Florestas, agricultura e pecuária.
• Recursos hídricos.

• Instrumental:
• Planeamento regional, local e urbano.
• Investigação e desenvolvimento tecnológico.
• Educação, formação e sensibilização.
• Cooperação.
• Financiamento.



Descrição do Domínio Prioritário
Linhas de ação: Energia

• Melhoria da eficiência energética em todas as atividades económicas e 
sociais.

• Aumento da participação das energias renováveis endógenas na procura de 
energia primária.

• Aumento da capacidade de armazenamento de energia de fontes renováveis 
intermitentes.

• Diversificação das fontes de energia com vetores energéticos menos 
poluentes.

• Melhoria do conhecimento sobre as necessidades e sobre as soluções 
tecnológicas e comportamentais.



Descrição do Domínio Prioritário
Linhas de ação: Mobilidade

• Promoção dos transportes públicos de passageiros e dos modos suaves.
• Promoção do veículo elétrico e expansão da rede de carregamentos.
• Introdução de tecnologias de transporte menos poluentes.
• Melhoria da eficiência da mobilidade de pessoas e bens.
• Melhoria dos serviços de transporte para responder a necessidades 

específicas, incluindo o transporte escolar, pessoas com mobilidade reduzida, 
turismo e eventos.

• Melhoria da informação para residentes e turistas.
• Melhoria do conhecimento sobre as necessidades e sobre as soluções 

tecnológicas e comportamentais.



Descrição do Domínio Prioritário
Linhas de ação: Alterações climáticas

• Redução das emissões de gases com efeito de estufa.
• Redução das vulnerabilidades e adaptação às alterações climáticas.
• Melhoria do conhecimento sobre as vulnerabilidades, os impactes, as medidas 

de mitigação e sobre as medidas de adaptação às alterações climáticas.



Descrição do Domínio Prioritário
Atividades prioritárias

• Investigação e desenvolvimento:
• Estudos, tecnologias e ferramentas no domínio das energias renováveis, eficiência 

energética, redes elétricas, armazenamento de energia, gestão de tráfego, gestão de 
frotas, mitigação e adaptação às alterações climáticas, etc..

• Inovação:
• Investimentos e medidas de aplicação do conhecimento para melhorar a segurança do 

abastecimento de energia e reduzir a dependência energética do exterior, catalisar a 
mobilidade sustentável, promover a mitigação e adaptação às alterações climáticas e 
estimular novos instrumentos de financiamento.



Recursos

• Instituições de IDT e empresas que promovem ações de investigação e 
desenvolvimento, e que realizam investimentos na inovação, nas áreas da 
energia, mobilidade e alterações climáticas: 
• AREAM; ARDITI/OOM; M-ITI; UMa; EEM; HF; Empresas privadas (Factorenergia, Intelsol, 

Planeta Vibrante, MBEZF, etc.); etc..

• Fontes de financiamento: 
• H2020; Interreg (MAC, Atlantic Area, Europe); PO-Madeira 14-20.

• Parcerias estratégicas: 
• Parcerias entre instituições de IDT / Administração Pública / Empresas / Associações e 

redes de cooperação – a nível regional, nacional e internacional.



Implementação
Projetos Financiamento Área Parcerias

DESTINATIONS 
(2016-2020)

H2020 Mobilidade HF, SRETC/DRET, Município Funchal, AREAM, ARDITI, 
Espanha, Itália, Malta, Grécia, Chipre

ENERMAC 
(2017-2019)

Interreg 
PO-MAC

Energia DRET, AREAM, M-ITI, Canárias, Cabo Verde, Mauritânia

SEAFUEL
(2017-2019)

Interreg 
Atlantic Area

Energia AREAM, Irlanda, Reino Unido, Espanha, Bélgica

ARCWIND
(2017-2019)

Interreg 
Atlantic Area

Energia AREAM, IST, Centro Investigação em Energia REN –
State Grid S.A., Espanha, França, Reino Unido

SMILE
(2017-2019)

H2020 Energia M-ITI, EEM, ACIF, Reino Unido, Dinamarca

ADAPTARES
(2017-2019)

Interreg 
PO-MAC

Alterações 
climáticas

AREAM, ARM, Canárias, Cabo Verde

SOCLIMPACT
(2017-2019)

H2020 Alterações 
climáticas

AREAM, Universidade de Lisboa, Espanha, França, 
Grécia, Chipre, Itália, Reino Unido, Malta

Cabo Elétrico 
Madeira-Porto Santo (2017)

EEM Energia EEM, CESI, Instituto Hidrográfico

Smart Grid (smart metering e 
vehicle-to-grid) (2017-2018)

EEM Energia e 
mobilidade

EEM, ABB, Renault

Geotermia induzida 
(2018-2020)

EEM Energia EEM, LNEG, ITER

Candidaturas: PROCIENCIA (2 em preparação); H2020 (3 em avaliação); Interreg Europe (1 em avaliação)



Resultados

• Nº de recursos humanos com atividade em I&D: 15 a 20 (até final de 2017).
• Inovação nas empresas: 

• Criação de um mercado na fileira da biomassa; Sistema de monitorização 
de energia.

• Perspetivas futuras: Energia eólica offshore; Mobilidade elétrica; Smart-
grids; Geotermia induzida; Sistema de gestão de energia; Eficiência 
energética em equipamentos para hotelaria; Sistema de financiamento de 
projetos de eficiência energética e energias renováveis;  …

• Verifica-se um atraso generalizado em relação às atividades a desenvolver e 
às metas a alcançar, que se devem em grande parte aos atrasos nos 
instrumentos de financiamento regionais e comunitários.

• Os projetos iniciados em final de 2016 e em 2017 encontram-se em fase de 
preparação ou em fase de estudos, e ainda não produziram resultados 
significativos – no final de 2017 será possível avaliar o investimento realizado, 
os recursos humanos afetos e alguns resultados dos Projetos em curso.



Barreiras

• Atraso na implementação do PO-Madeira 14-20 e falta de clareza e complexidade 
burocrática dos formulários de candidature online e anexos.   

• Dificuldades de participação em redes e eventos internacionais para promover a 
integração em consórcios competitivos.

• Baixo nível de financiamento de alguns programas como o PO-MAC devido a cortes 
no orçamento das candidaturas dos Projetos e a limites de elegibilidade de despesas 
internas.

• Elevado nível de exigência do H2020 em termos de resultados a alcançar e dos 
indicadores de impacte.

• Falta de conhecimento e competências adequadas nas empresas para preparar 
candidaturas a programas nacionais e comunitários.

SOLUÇÕES:
• Apoio técnico às empresas e instituições regionais na elaboração de candidaturas e 

no estabelecimento de parcerias.
• Apoio financeiro ao desenvolvimeto de parcerias, elaboração de candidaturas e 

complemento de financiamento de projetos financiados por programas comunitários.


