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Designação da área

QAA? TAA?  BIA? TII?? 

TII – Tecnologia e Inovação Industrial

O sector industrial é representado na MADEIRA por empresas essencialmente da área alimentar

A mudança de nome permite a integração de áreas similares … que não se inserem noutras áreas
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•Sector industrial prioritário:  sector alimentar (ou agroalimentar)

•Sectores suplementares:  cosmética, valorização de produtos regionais,  
diagnósticos, ….

•Sectores a montante: sector agrícola (nomeadamente a agricultura biológica)
•

•Sectores a jusante:  ambiental - no que diz respieto ao tratamento de resíduos

• saúde – no que diz respieto ao impacto da área 

A nova área pretenderia abranger  o apoio ao sector industrial … no que 

diz respeito à transferência de tecnologia,  investigação aplicada,  apoio à

inovação, apoio à internacionalização ….



Caracterização do sector

… mais de 2000000€ em projectos …

EMPRESAS:   ECM, MWC,  ILMA, SIM, 
Santagro, Rama, conservas,  
agricultura biológica …

INSTITUIÇÕES:  IVBAM, floricultura, maricultura …

LABORATÓRIOS: laboratórios regionais, laboratórios da universidade …
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...  bons recursos técnicos e humanos ainda que dispersos e pouco colaborantes …
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Pontos fracos:

•Grande dispersão de recursos (humanos e técnicos)
•Necessidade de manter os laboratórios regionais ligados a tarefas regulamentares específicas
•Pouca interacção entre laboratórios (entre si) e universidade
•Não existe uma infra-estrutura que seja capaz de congregar (ao nível da gestão estratégica) os 
interesses das diversas entidades
•Não há suporte laboratorial e de investigação para apoio a empresas de valor acrescentado
•Não há uma operação concertada para a atracção de empresas de valor acrescentado
(envolvendo as várias entidades intervenientes)
•Os fundos comunitários estão em fase de redução
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Pontos fortes:

•A região dispõe de recursos humanos e técnicos de boa qualidade (ainda que dispersos)
•Há uma boa rotina de uso dos fundos europeus
•Existe um conjunto de infra-estruturas de apoio técnico já instaladas e cobrindo várias áreas de 
actividade
•Existe uma zona franca com potencialidades para atrair empresas de valor acrescentado
•A economia da região tem capacidade para  a criação de novas valências que ultrapasse a 
quebra dos fundos comunitários directos e promova o acesso a outros fundos (projectos 
europeus).
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Potencialidades da área

Sendo a área com maiores recursos técnicos e humanos, deveria :

•Assumir um papel primordial no desenvolvimento da IDTI na região,
•Ajudar a zona franca a captar novos investimentos na área  … criação 
de um nicho do sector
•Liderar na região, aplicação de fundos de IDTI 
•Promover a formação na área
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O Importante

•Planeamento atempado
•Sustentabilidade dos projectos
•Estabilidade das pessoas



Plataforma de Plataforma de IDTIIDTI
A plataforma de IDTI da RAM deve funcionar preferencialmente no Tecnopolo, de 
quem pode receber apoio, nomeadamente na gestão de projectos.

A plataforma é constituída por 5 área temáticas base da área da tecnologia: 

•Tecnologia e Inovação Industrial (que substitui a segurança alimentar)
•Energia
•TIC
•Saúde
•Biodiversidade

… o turismo é uma área transversal …



… integrada no tecnopolo …



Plataforma de Plataforma de IDTIIDTI
Coordenação da área

•coordenador de área (CA) 
•co-adjuvado por um elemento técnico(ET)  
•Eventual scientific adviser (SA)

O coordenador deve ser nomeado entre os elementos com reputação na área e cuja 
experiência e autoridade podem ajudar a dinamizar a área em cauda. Para maior eficácia, cada 
coordenador deve ter o apoio de um elemento técnico.  
Para evitar custos não inseridos na rúbrica de IDTI, este elemento técnico é preferencialmente 
um bolseiro de investigação, com interesses na área. 



Plataforma de Plataforma de IDTIIDTI
Funcionamento
O conjunto de SA + CA + ET  forma o conselho científico área.  Este conselho reúne 
uma vez por ano para avaliar as acções implementados e sugerir acções futuras.

Associada a cada área (e cada CA) é constituído um grupo de trabalho formado por 4 
parceiros da área, a nomear pelos pares, preferencialmente dois de instituições 
públicas e 2 de empresas ou instituições privadas.  Este grupo reúne trimestralmente 
para sugerir acções dentro da área.

Os SA e CA de todas as áreas formam o CC da plataforma de IDTI e reune uma vez por 
ano.

Cada área poderá/ deverá submeter projectos para potenciar / integrar investigadores 
que trabalhem efectivamente para o desenvolvimento da área, incluindo estudantes 
de doutoramento e estudantes de post doc.



Actividades a desenvolver Actividades a desenvolver 

TIITII• Apoio ao desenvolvimento da agricultura biológica
promover a divulgação de Boas Práticas Agrícolas e Boas Práticas de Higiene 
Alimentar

• Preservação de castas regionais
• Apoio ao HACCP (indústria e restauração)
• Apoio à transferência de tecnologia industrial
• Submissão de projectos europeus transversais à área
• Realização de formação avançada 

1 curso de mestrado na área
2 a 3 estudantes de doutoramento (incluindo nas empresas)
2 a 3 post docs (bolseiros de investigação em área de investigação associada ao 
sector)

… importante a captação de investigadores internacionais e 
integrar jovens investigadores…
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