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Regulamento 

Atribuição de apoio a projetos inovadores 

1. Objetivo 

A Direção Regional de Inovação e Gestão (DRIG), através do Observatório de 

Educação da RAM (OERAM), apoia, no âmbito das suas competências, projetos 

inovadores e relevantes para o sistema educativo como consta no documento “Apoio a 

projetos inovadores”. 

 

2. Tipologia dos projetos 

De um modo geral, 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 Região Autónoma da Madeira. Projetos inovadores e relevantes que 

contribuam para o sucesso do sistema educativo da Região Autónoma da Madeira.  

São suscetíveis de apoios a tipologia de projetos enquadráveis nas competências 

específicas do OERAM1, cujos beneficiários admissíveis podem ser: Docentes e/ou 

Investigadores das Instituições do ensino não superior e do ensino superior, suas 

organizações e seus institutos e unidades de I&D; Instituições públicas e privadas da 

comunidade escolar.  

                                                           
1 Portaria n.º 65/2018, de 28 de fevereiro, alteração à Portaria n.º 67/2016, de 25 de fevereiro. 
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3.  Natureza dos apoios 

 
Os recursos humanos e materiais afetos aos projetos, estão condicionados à 

capacidade do OERAM e à sua ordem de prioridades. Assim, tendo por base os objetivos 
operacionais do OERAM e os seus princípios orientadores, os apoios aos projetos 
aprovados pelo presente regulamento, podem ser da seguinte natureza:  

 Disponibilização de dados e informações sobre a temática dos projetos; 

 Apoio logístico na recolha e tratamento de dados;    

 Apoios técnico e científico na condução dos trabalhos, recolha e tratamento de 
dados; 

 Apoio na disseminação de resultados;  

 Apoio na realização de iniciativas, de interesse comum, com vista à concretização 
prática dos resultados.  
 

4. Responsabilidade 

 O OERAM cessa a sua colaboração em caso de incumprimentos de obrigações 
legais ou regulamentares, normas técnicas ou procedimentais. 

 As opiniões, os conteúdos e os dados apresentados como resultados dos projetos 
em atividades são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.  
 

5. Apresentação de candidaturas 

A apresentação das candidaturas efetua-se através da submissão para o endereço 
eletrónico oe.drig.sre@madeira.gov.pt, do formulário próprio disponível no documento 
“Apoio a projetos inovadores” em  www.madeira.gov.pt/drig/estrutura/oeram. 

As candidaturas devem dar entrada até ao dia 30 de abril. 
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6. Critérios de seleção e os respetivos fatores, fórmulas, ponderação 

e critério de desempate, em função dos objetivos e prioridades 

fixados, bem como a pontuação mínima para seleção 

Para efeitos de concessão de apoio as candidaturas são selecionadas e ordenadas de 
acordo com as seguintes regras: 

 Em função do valor da pontuação final (PF) resultante da aplicação da seguinte 
fórmula: PF = 0,60 AE + 0,40 AC; 

 A forma de cálculo das pontuações da AE (Apreciação Estratégica) e da AC 
(Apreciação Científica) é definida conforme se indica na metodologia para a 
pontuação final; 

 São excluídas as candidaturas que não obtenham, no mínimo, 50 pontos em 
qualquer uma das valências previstas nas alíneas anteriores; 

 As candidaturas são hierarquizadas por ordem de pontuação e, em caso de 
igualdade pontual, por ordem de entrada, prevalecendo como prioritárias as 
primeiras.  
 

7. Metodologia para a pontuação final (PF) 

 Apreciação Científica (AC) — A apreciação científica pretende aferir se o projeto 
apresentado é cientificamente válido e inovador, está bem estruturado e comporta 
os recursos (físicos, financeiros e humanos) necessários para os objetivos que 
pretende atingir, sendo calculada através da seguinte fórmula:  

AC = 0,4 MC + 0,3 MP + 0,3 QE.  
Em que:  
MC – Mérito científico e caráter inovador da investigação proposta 
MP – Mérito técnico, coerência e racionalidade do projeto  
QE – Qualificação e adequação dos participantes  

Cada um destes três critérios recebe uma pontuação de 0 a 100 pontos. 

 Apreciação estratégica (AE) – O cálculo da apreciação estratégica é efetuado de 
acordo com os seguintes critérios, podendo atingir o máximo de 100 pontos: 
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Critério de Seleção Parâmetros Pontuação Ponderação 

Potencial inovador do 

trabalho 

Alto 100 
25% Médio 50 

Baixo 0 

Impacto no trabalho 
Alto 100 

25% Médio 50 
Baixo 0 

Entidades envolvidas 
Alto 100 

25% Médio 50 
Baixo 0 

Atividades associadas aos 

produtos do trabalho 

Alto 100 
25% Médio 50 

Baixo 0 
 

8. Decisão  

A apreciação da proposta será feita pelo OERAM, com base no presente 

Regulamento, e o apoio será concedido, por decisão do Diretor Regional de Inovação e 

Gestão (DRIG), mediante o parecer da Diretora do OERAM.  

 


