
S. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAçÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Publicitação do início do procedimento - Projeto Alteração da Estratégia

Regional de Especialização lntetigente da Região Autónoma da Madeira (EREI

RAM 2021-20271

Nos termos e para os efeitos previstos no n.o 1 do art.o 98o do Codigo do Procedimento

Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.o 412015, de 7 de janeiro, torna-se

público que, por meu despacho de hoje, foi decidido desencadear e publicitar o

procedimento para a 1" Alteração da Estratégia Regional de Especialização lnteligente

da Região Autónoma da Madeira aprovada pela resolução do Conselho Governo

Regional no1-812022.

Este projeto visa incluir a intenção do Governo de colmatar a baixa de competitividade

e as limitações existentes na RAM, tendo sido feito um levantamento das necessidades

mais urgentes ao níveldas infraestruturas científicas e consagrando agora na Estratégia

Regional de Especialização lnteligente (EREI).

Podem os interessados apresentar os seus contributos, enviando por email para o

seguinte endereço eletrónico qabinete.sre@madeira.oov.pt, no prazo de 30 dias úteis,

a contar do dia seguinte ao da presente publicitação.

Para efeitos de consulta, disponibilizamos o projeto de documento

Funchal, 24 dejunho de 2022

O Secretário Regional d , Ciência e Tecnologia

(Jorge Ma Carvalho)
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Reforço das infraestruturas científicas, mas ainda insuficiente 
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Um dos principais problemas com que o sistema regional de inovação da RAM se depara é o da 

escala da atividade científica, tendo em conta a dimensão demográfica da região e a sua situação 

ultraperiférica e, consequentemente, as limitações que a Universidade da Madeira enfrenta ao 

nível da constituição de equipas alargadas nos seus centros de investigação. Para além disso foi 

identificada a baixa de competitividade da região no que respeita a infraestruturas científicas e 

equipamentos tecnológicos, sendo necessário dotar, requalificar e reforçar a rede de 

infraestruturas científicas e tecnológicas, através da melhoria e do aumento das condições 

materiais das entidades do SRI. 

Considerando o conjunto dos setores institucionais, verifica-se uma evolução marcadamente 

positiva ao nível do pessoal ao serviço em atividades de I&D, o qual passa de 335,0 ETIs para 

535,4 ETIs entre 2013 e 2019 (aumento de 60%). De assinalar que, para o mesmo período, a 

evolução é de 184,5 ETIs para 206,5 ETIs no setor Ensino Superior (aumento de apenas 12%) e 

de 61,0 ETIs para 132,9 ETIs no setor Estado (aumento expressivo de 118%), considerando-se 

que estes dois setores concentram as atividades de investigação científica. 

A evolução relatada reflete um reforço das infraestruturas científicas, sendo de realçar a opção 

tomada por desenvolver no âmbito da ARDITI, em cooperação com a UMa, um pequeno número 

de projetos estruturantes estreitamente associados às prioridades da EREI. Tal foi o caso das 

seguintes operações cofinanciadas pelo PO Madeira 14-20, com enquadramento no seu EP 1 - 

Reforçar a Investigação, o Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação (PI 1a): 

 

• Operação Centro de Química da Madeira - CQM+ (M1420 – 01 – 0145 – FEDER – 

000005). 

O principal objetivo deste projeto, promovido pela ARDITI, é o de reforçar o potencial de 

investigação e inovação no CQM (Centro de Química da Madeira), sobretudo através de um 

aumento da sua massa crítica, do reforço da investigação em áreas estratégicas para a RAM e 

da adoção de medidas que facilitem a transferência de conhecimento do laboratório para o 

mercado. O CQM assume um caráter transversal a diferentes domínios temáticos da EREI, 

nomeadamente Saúde e Bem-Estar, Qualidade Agroalimentar e Recursos e Tecnologias do Mar. 
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• Operação MITIExcell - Excelência internacional de IDT&I nas TIC (M1420 – 001 – 0145 – 

FEDER – 000002).  

O objetivo principal objetivo deste projeto, promovido pelo M-ITI - Madeira Interactive 

Technologies Institute (agora integrado na ARDITI como Interactive Technologies Institute – 

LARSyS (ITI-LARSyS)), é de melhorar o potencial de investigação do Instituto dotando-o instituto 

de condições adicionais para o desenvolvimento do projeto ERAChair – leapFrog M-ITI. 

Pretende-se aproveitar todo o potencial de investigação interdisciplinar em tecnologias 

interativas, reforçando as atividades de inovação e de transferência de conhecimento em 

estreita colaboração com parceiros industriais locais e globais. Estes objetivos serão alcançados 

no seu pleno com a contratação de investigadores de renome, especializados nas áreas 

identificadas, e com parcerias com centros internacionais de excelência. Dotando o ITI-LARSyS 

de melhores infraestruturas, e integrando investigadores de topo, a operação incrementará o 

desempenho da IDT&I nas TIC, estando totalmente alinhada com o domínio temático 

Tecnologias de Informação e Comunicação. Para além disso, o ITI-LARSyS desenvolve atividades 

de I&D+I com aplicação transversal aos restantes domínios temáticos, nomeadamente o do 

Turismo. 

• Operação Observatório Oceânico da Madeira - OOM (M1420-01-0145-FEDER-000001). 

O Projeto do Observatório Oceânico da Madeira (OOM), promovido pela ARDITI, visa 

desenvolver a investigação científica fundamental e aplicada no âmbito das Ciências do Mar na 

Madeira. Está alicerçado em quatro pilares temáticos: Biodiversidade, Pescas e Maricultura, 

Deteção e Seguimento Remoto, e Modelação e Previsão meteo-oceanográfica. O Observatório 

será liderado por um Investigador Principal (IP) com experiência internacional e contará com 

recursos humanos altamente qualificados (com Doutoramento) em cada uma destas quatro 

áreas contribuindo assim para a criação de 23 postos de trabalho altamente qualificados. 

Através da sinergia de esforços entre as 10 entidades participantes e uma abordagem 

multidisciplinar, o OOM tem como principal objetivo aumentar a qualidade e 

consequentemente visibilidade internacional da ciência produzida na Região na área do mar. O 

projeto facilitará o acesso a meios flutuantes e estruturas computacionais que serão partilhadas 

e rentabilizadas entre as entidades participantes. 

 

A opção de criar, no âmbito da ARDITI, um conjunto de plataformas de investigação associadas 

a prioridades da especialização inteligente visou potenciar maiores massas críticas, devendo 
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ainda ser reforçada e, igualmente, coordenada e acompanhada com o reforço dos centros de 

investigação da UMa. 

Neste modelo, em que o setor Estado tem um peso relativo superior ao observado nas restantes 

regiões do País, o estatuto da ARDITI no sistema regional de inovação da RAM é o de uma 

agência pública de ciência e de tecnologia, gerindo um conjunto de infraestruturas científicas, 

para além de dever alargar a sua intervenção a atividades de interface com a I&D e a inovação 

empresariais. 

Para colmatar a baixa de competitividade e as limitações apresentadas, foi feito um 

levantamento das necessidades mais urgentes ao nível das infraestruturas científicas, 

destacando-se as seguintes: 

 

• Edifício Startup Madeira/ARDITI no Campus Científico e Tecnológico da Penteada – 

permitirá o aumento dos espaços atuais do campus com o enfoque na inovação, onde 

startups, empresas tecnológicas e espaços colaborativos de investigação e transferência 

de conhecimento possam ter um espaço propício ao seu desenvolvimento; 

• Aquisição / construção de um Navio de Investigação - uma infraestrutura científica que 

visa aumentar a recolha sistemática de informação rigorosa, permitindo um 

desenvolvimento sustentável da 'Economia Azul’. Este equipamento permitirá obter a 

informação sobre a inventariação e gestão dos recursos marinhos no arquipélago; 

• Recuperação de Edifício do Campus Científico e Tecnológico da Penteada - As 

instalações do principal edifício do Campus (que alojam atualmente as instalações da 

ARDITI e da Startup) e que foram construídas há mais de 20 anos, necessitam 

urgentemente e de forma imperiosa de obras, não só de reabilitação como de 

adaptação do mesmo para dar resposta às necessidades que decorrem da atividade 

atual de IDT+I; 

• Equipamentos científicos vários que sejam futuramente identificados e justificados 

pelas várias plataformas temáticas da EREI 2021-2027, que seja infraestruturas 

partilhadas e colocadas ao serviço da comunidade sendo fulcrais para a alavancagem 

das diversas áreas. 
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Empreendedorismo em atividades emergentes 

 

Na lógica da especialização inteligente e para uma região com as características da Região 

Autónoma da Madeira e da sua especialização atual, a progressão na cadeia de valor passa 

crucialmente pelo investimento empresarial que aumente a qualificação dos setores de 

especialização consolidados e que promova uma diversificação inteligente, explorando as 

lógicas da variedade relacionada (do Turismo e do Mar, setores de aplicação, para outros 

setores) e da valorização do conhecimento (reforçando a interação cumulativa entre o 

subsistema de C&T e a economia). 

A este nível, como exemplo de boas práticas, refira-se a atuação da Startup Madeira. A Startup 

Madeira é uma sociedade por quotas, tendo como sócios o Governo Regional, a UMa, a AJEM, 

a Companhia Insular de Moinhos, a Empresa de Cervejas da Madeira e a Eletricidade da Madeira. 

Foi criada em 1997, enquanto Centro de Empresas e Inovação da Madeira, fazendo parte da 

rede europeia de business and innovation centres. A nível nacional faz parte da RNI - Rede 

Nacional de Incubadoras e da BICS - Associação dos Centros de Empresa e Inovação Portugueses. 

Atualmente, a Startup Madeira gere 2 incubadoras (uma no Tecnopolo e outra na Ribeira Brava), 

desenvolvendo programas de incubação e de aceleração. 

Nos últimos anos, têm-se multiplicado os projetos de empreendedorismo tecnológico, 

sobretudo nas TIC mas também na biotecnologia (nomeadamente associada ao mar) e em 

produtos e serviços turísticos diferenciadores. Os instrumentos disponíveis para apoio 

centraram-se no PROCIENCIA, mas persistem algumas limitações. Uma delas prende-se com o 

facto do PROCIENCIA, em projetos em co-promoção, apenas enquadrar aqueles em que a 

cooperação se estabelece com entidades regionais (i.e., a UMa), o que em parte poderá ser 

suprido com uma maior elegibilidade das despesas associadas a serviços tecnológicos. Neste 

domínio, outra limitação prende-se com o ainda pouco expressivo desenvolvimento da oferta 

de instrumentos de capitalização. 

Denota-se ainda a necessidade do incremento de Infraestruturas de suporte à competitividade, 

espaços de coworking, de incubação e acolhimento empresarial de nova geração que 

contribuem para a melhoria do ecossistema envolvente à atividade empresarial, visando a 

atração de investimento, o apoio à criação e crescimento de empresas e um desenvolvimento 

territorial equilibrado, através de investimentos em instalações e equipamentos específicos, 
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quer ao nível da requalificação de meios existentes quer da construção de novos, bem como a 

sua capacitação para o alargamento dos serviços prestados, nomeadamente incubação de 

startups, apoio à instalação de nómadas digitais, empresas e projetos inovadores. 

 

Alavancar a I&D empresarial 

 

Como já salientado, a I&D executada no setor Empresas observou uma evolução muito positiva 

entre 2013 e 2019, passando de 3,8 M€ para 9,2 M€ e de 26,9% para 41,2% da I&D total no 

período referido. O pessoal afeto a atividades de I&D no setor Empresas, para o mesmo período, 

passa de 87,2 ETIs para 196,0 ETIs, representando um aumento de 125%. 

Para o período que agora se inicia (2021-2027), esta dinâmica pode ser alavancada através quer 

da intensificação do apoio ao empreendedorismo tecnológico quer de uma atividade mais 

consistente ao nível das plataformas de interface (considerando-se adequado que a ARDITI se 

afirme também neste domínio), havendo ainda que salvaguardar que o futuro PO regional venha 

a disponibilizar instrumentos que enquadrem projetos de I&D em colaboração entre diferentes 

organizações e setores institucionais, do tipo projetos individuais em co-promoção, programas 

mobilizadores ou CoLabs. 

 

 

4.5. Linhas de Ação e Policy Mix (Pag 79 )  

 

Em concordância com os Domínios Prioritários e as Atividades Transformativas identificados, 

apresentam-se, de seguida, propostas de Linhas de Ação, em função da especificidade dos 

domínios e atividades em causa. 

As Linhas de Ação podem incluir um largo espectro de intervenções tais como a identificação 

de lacunas ao nível de inputs críticos cuja provisão deva ser assegurada (formação, investigação, 

infraestruturas associadas), o desenvolvimento de plataformas de coordenação e/ou de 
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interface, o ecossistema de promoção de novo empreendedorismo ou de qualificação do 

empreendedorismo já consolidado, etc. 

O desenvolvimento das Linhas de Ação, que permanece ao longo de todo o período de 

implementação da EREI deve ser articulado com os mecanismos de monitorização e de 

governação. É igualmente o desenvolvimento das Linhas de Ação, suscetível de ser revisto ao 

longo do período de implementação da EREI, que enquadra os processos permanentes de 

Descoberta Empreendedora. 

O Policy Mix corresponde a uma combinação de instrumentos de política que suportam as 

Linhas de Ação e os investimentos decorrentes da Descoberta Empreendedora. 

Da experiência consolidada existente em Portugal em termos de política de inovação, é possível 

listar instrumentos formatados para apoiar diferentes ações ao longo do conjunto de atividades 

orientadas para a inovação, tais como: 

• Apoio a unidades de investigação e a projetos de investigação de matriz académica; 

• Apoio à formação (incluindo formação avançada); 

• Apoio/criação de organizações de interface e de plataformas colaborativas 

permanentes; 

• Apoio a programas mobilizadores (I&D colaborativa); 

• Apoio para reforço da rede de Infraestruturas Tecnológicas e Equipamentos Científicos, 

através da melhoria das condições materiais das entidades do SRI, em linha com os 

desafios de produção de conhecimento nos domínios estratégico identificados; 

• Incentivos a projetos de I&D empresarial e em co-promoção; 

• Apoio ao emprego científico e tecnológico nas empresas; 

• Ações e programas de promoção do empreendedorismo tecnológico, qualificado e 

criativo; 

• Apoio a projetos demonstradores e de difusão de tecnologias; 

• Incentivos ao Investimento Produtivo; 

• Incentivos à Qualificação e à Internacionalização, incluindo a inserção em cadeias de 

valor; 

• Instrumentos Financeiros de Capitalização e de Dívida. 
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No caso de regiões com sistemas regionais de inovação mais débeis, a criação de massas críticas 

num conjunto restrito de organizações de ciência e de tecnologia bem como aqueles 

instrumentos que promovem o cariz sistémico, estabelecendo conexões entre os atores, 

assumem uma elevada relevância, pelo que é fundamental a sua consideração na arquitetura 

dos principais Programas financiadores. 
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