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Apoio a projetos inovadores 

 
O Observatório de Educação da RAM 
(OERAM) é uma unidade orgânica nuclear da 
Direção Regional de Inovação e Gestão da 
Secretaria Regional de Educação de apoio 
técnico, acompanhamento e avaliação do 
sistema educativo regional.  

A ação principal do OERAM baseia-se no 
leque de competências que lhe é atribuído, 
como:  

 Assegurar a recolha, tratamento, 
produção e divulgação de informação 
estatística sobre o sistema educativo 
regional em articulação com os organismos competentes no quadro do Sistema 
Estatístico Nacional (SEN); 

 Desenvolver investigação e realizar estudos que contribuam para a qualidade das 
políticas de educação e práticas pedagógicas; 

 Cooperar com instituições de ensino não-superior, do ensino superior e outras 
entidades públicos e privados, com vista à produção do conhecimento no setor da 
educação; 

 Identificar nas estruturas de educação boas práticas organizativas e pedagógicas que 
contribuam para promover o sucesso educativo e incentivar a sua partilha; 

 Promover a criação de conhecimento especializado sobre fenómenos que diretas e 
indiretamente influenciam o setor da educação; 

 Apoiar os processos de decisão política e a atividade científica, educativa, económica 
e social; 

 Promover a literacia estatística e ações de informação sobre as problemáticas 
associadas à educação. 

Neste enquadramento, o OERAM colabora com Docentes e/ou Investigadores que 
apresentem projetos inovadores que visem promover e aprofundar o conhecimento no 
setor da educação, de acordo com as políticas educativas que constam no Programa de 
Governo da RAM, cujo foco está em contribuir para o sucesso educativo, para combater 
o abandono e a indisciplina nas escolas e, de modo geral, a melhoria da eficiência do 
sistema educativo da Região Autónoma da Madeira.  
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Em consequência, o(a) proponente de projetos aprovados deverá: 

 Colaborar com o OERAM em determinadas atividades relacionadas com o tema do 
Projeto e as competências do Observatório; 

 Especificar os produtos do trabalho com vista à divulgação e produção de 
conhecimento e à melhoria da qualidade do Sistema Educativo na RAM (ex: 
relatórios, artigos, atividades, etc.); 

 Fazer referência explícita ao contributo do OERAM, bem como à identificação dos 
elementos distintivos do OERAM (logótipo e site oficial); 

 Entregar um relatório síntese, em suporte papel e digital, do trabalho desenvolvido; 

 Disponibilizar uma cópia do trabalho final, em suporte papel e digital, para fins de 
divulgação e apoio a futuras iniciativas do OERAM, na base das suas competências; 

 Comunicar alterações que eventualmente ocorram durante o processo às condições 
inicialmente propostas. Nestas circunstâncias o OERAM reavaliará as condições do 
nível de colaboração. 

 

O nível de colaboração do OERAM deverá ser estabelecido mediante a sua capacidade e 
a ordem de prioridades estabelecidas pela sua equipa de trabalho e respetiva Tutela, 
conforme o Regulamento. Os projetos individuais, com uma duração limitada, devem ser 
apresentados ao OERAM para verificar a sua conformidade com os princípios e objetivos 
orientadores do Observatório, bem como as condições para o processo de colaboração.  

A proposta de colaboração no projeto deverá ser apresentada pelo Docente e/ou 
Investigador ou, ainda, pela Instituição a que pertence, a qual deverá ser analisada pelo 
OERAM, na base dos pressupostos acima referidos, para emissão de parecer e posterior 
ratificação pela Direção Regional de Inovação e Gestão (DRIG). 

Mediante parecer favorável será elaborado um protocolo de colaboração específico com 
a definição dos compromissos de ambas as partes.  

A proposta deve ser apresentada por escrito à DRIG, conforme ponto 5 do Regulamento, 
com referência aos campos que se seguem (ver modelo de apresentação da proposta):  

 

 

  



 
 

Site: http://www.madeira.gov.pt/drig/oeram    
E.mail: oe.drig.sre@madeira.gov.pt  
Telefone: +351 291 701090 Página 3 

Proposta de colaboração 

 

Tema do projeto:  

 

Nome do(s) autor(es):  

 

Instituição:  

 

Objetivos do projeto:  

(descrever o objetivo geral e os objetivos específicos do estudo) 

  

Justificação do projeto:  

(descrever sucintamente a sua pertinência, a problemática subjacente e as suas 
potencialidades) 

  

Descrição da metodológica:  

(descrever a metodologia do trabalho, instrumentos de recolha de dados, os 
procedimentos de recolha, tratamento e análise de dados) 

 

Duração do projeto:  

(descrever as delimitações temporais do projeto, nomeadamente o período previsto da 
colaboração ativa do OERAM) 

   

Colaboração solicitada:  

(descrever o tipo de colaboração pretendida e a que nível de participação)  

 

Colaboração a prestar:  

(descrever o tipo de produtos e/ou colaboração que o(a) propoente poderá dar ao 
OERAM) 

 

 


