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Introdução
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A Agenda 2020 da União
Europeia e as estratégias
integradas de
especialização inteligente
que dão resposta a desafios
de desenvolvimento
complexos adaptando a
política ao contexto
regional.

Agenda 2020 - Especialização Inteligente
• Especialização inteligente significa identificar as características e os ativos
exclusivos de cada pais e região:
• realçar as vantagens competitivas
• mobilizar as partes interessadas e os recursos a nível regional
• em torno de uma visão do futuro orientada para a excelência.
• Fulcral para que os investimentos nas áreas da investigação e da inovação sejam
verdadeiramente eficazes.
• No período 2014-2020, o apoio a estes investimentos será condição prévia para
ter acesso ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) em
2014-2020.
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Estratégias RIS3
• Fundamento Económico
• Desenvolver e implementar estratégias para a transformação económica
• Dar resposta aos desafios económicos e sociais
• Tornar as regiões mais visíveis aos investidores internacionais
• Melhorar as ligações internas e externas de uma região
• Evitar sobreposições e réplicas de estratégias de desenvolvimento
• Acumular “massa critica” de recursos
• Promover a difusão de conhecimento e a diversificação tecnológica
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Estratégias RIS3
• Fundamento Político
• Fazer da inovação uma prioridade para todas as regiões
• Direcionar o investimento e criar sinergias
• Melhorar o processo de inovação
• Melhorar a governação e promover um maior envolvimento das partes interessadas
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Caracterização da
RAM
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Breve caracterização da
Região Autónoma da
Madeira e dos principais
indicadores de IDT+I.
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3,44
Japão

Recursos Humanos em I&D
em Percentagem da
População Activa (2009)
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Portugal

R.A. Madeira

Baseline - evolução da despesa em I&D 1995 a 2010
Evolução da Despesa em I&D em Percentagem do PIB por Região
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Comparação da Despesa das Regiões face
ao total nacional (média 2007-09)
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Despesa de I&D face ao PIB regional
• A RAM apresenta valores muito baixos de intensidade de I&D (0,32% do PIB)
• Este atraso terá repercussões no próximo quadro em que os objectivos são 3%
(Portugal vai fixar 2,7% como objectivo)
• Para recuperar o atraso e beneficiar dos fundos será necessário um investimento considerável
em particular porque o investimento privado “segue” o investimento público
• Potencial de crescimento no ensino superior e nas IPSFL
• Diminuição do peso relativo do estado

• 3% do PIB regional significam cerca de 155M€, em 2010 a despesa da RAM
representava cerca de 17M€
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Actividade de IDT+I na RAM por instituição e massa crítica
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Entidades com actividade de IDT+I na RAM
• Actualmente a RAM dispõe de um conjunto disperso de entidades com actividade
de IDT+I
• Universidade da Madeira (UMa)
• Vários centros acreditados pela FCT

• Madeira Tecnopolo – gestão do parque de ciência e tecnologia
• Madeira-ITI – associação MT+UMa (IPSFL) – focada em TICs
• CITMA – associação GR+UMa+empresas –atribuição bolsas
• VP – GR
• CEIM – dedicado ao empreendedorismo e inovação - transversal
• AREAM – focada nas questões do ambiente e energia
• LREC – engenharia civil e energia

• SRARN
• Parque Natural, Jardim Botânico, Div. Investigação de pescas

• Camaras Municipais
• Divisão de Investigação da CMF, Museu da Baleia, Centro de Ciência Viva do Porto Moniz
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Criação de uma
Cultura de IDT+I
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Os objetivos fundamentais
para uma estratégia de
investigação,
desenvolvimento
tecnológico e inovação da
RAM alinhada com a
estratégia RIS3 e com a
agenda Europa 2020.

Princípios Orientadores do PIDTI
• Excelência – perseguir a excelência em todo o sistema, da investigação, ao desenvolvimento,
incluindo a transição das ideias para o mercado;
• Valor – focar os investimentos na criação de valor para todos os parceiros que criam, usam e
beneficiam do conhecimento e das ideias;
• Importância estratégica – focar as áreas em que a RAM se pode tornar líder tirando partido da
capacidade instalada, das oportunidades e vantagens competitivas;
• Colaboração e parcerias – formar equipas que envolvam parcerias entre instituições
académicas, governamentais e privadas que promovam a descoberta e a disseminação do
conhecimento;
• Talento e liderança – desenvolver, atrair e promover pessoas talentosas e lideranças fortes em
todo o sistema;
• Visibilidade – promover a RAM como uma região de inovação a nível nacional, europeu e
mundial;
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Criar uma Cultura de IDT+I
• O PIDTI irá complementar as políticas europeias e nacionais de IDT+I ao
serviço da estratégia de especialização inteligente da RAM numa lógica de
complementaridade dos investimentos.
• Os investimentos serão canalizados para posicionar a RAM em sectores de conhecimento
ou nichos de mercado específicos que confiram potencial competitivo à região.
• Será dada preferência aos investimentos que contribuam para criar massa crítica em torno
desta especialização inteligente e demonstrem capacidade para atrair coinvestimentos do
sector privado.

• Desta forma é possível tornar a RAM mais visível aos investidores internacionais,
tirando também partido da notoriedade da marca Madeira, incluindo o seu
posicionamento geoestratégico.
• Para tal, é fundamental que a região se vire para o exterior, se posicione em
cadeias de valor europeias e globais e melhore a sua colaboração com outras
regiões, núcleos e agentes inovadores.
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Criação de Valor pela
IDT+I
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O PIDTI reconhece a
necessidade de combinar a
promoção da excelência da
investigação com a
necessidade de desenvolver
uma estratégia focada.

Excelência na I&DT
• O PIDTI suportará a investigação de excelência, fundamental ou aplicada que:
• proporcione valor estrategico em termos de novos conhecimentos, aplicação industrial,
potencial benefício económico ou melhoria da qualidade de vida

• O investimento deverá ser direcionado para a promoção de massa crítica e
atração e retenção de talento com vista ao desenvolvimento da estratégia de
especialização inteligente da RAM
• Os investimentos serão direcionados para as mais-valias da RAM, explorando as oportunidades
económicas emergentes e potenciando o crescimento económico.
• Os investimentos deverão promover sinergias entre as políticas e o financiamento europeu,
complementando os esquemas nacionais de investimento em IDT+I.
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Orientação ao Valor e ao Emprego Científico
• Criação de um sistema de bolsas de investigação a tempo integral para qualificação de
recursos humanos nas áreas estratégicas identificadas e que permitam discriminar
positivamente a região:
• aberto a cidadãos estrangeiros que comprovem residência e exerçam a sua atividade de I&D na RAM
por forma a servirem a estratégia de internacionalização dos centros de I&DT;
• promover equipas de investigação interdisciplinares em torno de problemas relevantes e com
potencial impacto global alinhados com a estratégia de especialização inteligente;

• Ultrapassar o deficit de reputação através de internacionais com instituições líderes em termos
globais nas áreas identificadas;
• Priviligiar a colaboração com as regiões dos Açores e das Canárias consolidando uma estratégia de
IDT+I para o espaço da Macaronésia que assente nas mais valias de cada região mas simultaneamente
aponte para desafios transversais complementares entre as três regiões.
• Promover e apoiar candidaturas aos fundos competitivos europeus para captar financiamento mas
reter e desenvolver know-how na preparação de propostas garantindo um incremento das redes de
contacto e influência ao nível do Espaço Europeu de Investigação.
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Transição para o
Mercado
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A criação de valor a partir
da IDT+I depende, no limite,
da capacidade de transferir
as ideias inovadoras para o
mercado.

O Papel do Empreendedorismo e da Inovação
• A transição para o mercado depende:
• Disponibilidade de uma massa crítica de talento capaz de efetivamente gerar um número
suficiente de ideias novas com potencial para transitar para o mercado;
• Desenvolver uma cultura positiva de empreendedorismo gerindo de forma efetiva as questões
associadas à propriedade intelectual;
• Consciência de mercado individual e institucional que permite a identificação de
oportunidades de mercado através da seleção de projetos que visam problemas com impacto;
• Colaboração estreita entre a comunidade de investigação e as estruturas de suporte à transição
para o mercado;
• Disponibilidade de fundos e capital de risco que demonstre a prontidão dos investidores e a
viabilidade comercial das novas ideias;
• Desenvolvimento das competências de empreendedorismo, gestão e comercialização que
suportam a criação de novas empresas e o crescimento e internacionalização das existentes;
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Análise SWOT
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A “Agenda 2020” aponta a
necessidade da estratégia
regional de investigação e
inovação para a
especialização inteligente
ser baseada numa análise
SWOT destinada a
concentrar os recursos num
número limitado de
prioridades de investigação
e inovação
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Implementação do
PIDT+I
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O desenvolvimento do
plano de ação deve ser
baseado num estudo do
contexto regional, incluindo
das principais caraterísticas
económicas e sociais da
região, bem como os ativos
existentes em termos da
estrutura de I&D e Inovação.

Processo de Elaboração do Plano
• Quatro Princípios (4 “Cs”):
• Choices and Critical Mass - limitar as
prioridades com base nas forças e na
especialização internacional – evitar a duplicação
e fragmentação;
• Competitive Advantages - mobilizar o talento
através da combinação das capacidades de IDT
+I com as necessidades das empresas e um
processo de empreendedorismo pela descoberta;
• Conectivity and Clusters - desenvolver
agrupamentos de classe mundial em áreas com
ligações interdisciplinares dentro e fora da região
que guiem a especialização e diversificação
tecnológica;
• Collaborative Leadership – desenvolver um
sistema de inovação como um esforço coletivo
baseado nas parcerias publico-privadas (de
hélice quadrupla);
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• Seis passos:
1. Análise do contexto regional e do potencial para
inovação;
2. Desenvolvimento de uma estrutura de
governação inclusiva e sólida;
3. Produção de uma visão partilhada para o futuro
da região;
4. Seleção de um número limitado de prioridades
para o desenvolvimento regional;
5. Definição de um conjunto de políticas eficazes;
6. Integração de mecanismos de monitorização e
avaliação;

Sistema Regional para o Desenvolvimento da Investigação,
Tecnologia e Inovação (SRDITI)
• A implementação de um plano regional para a IDT+I depende da criação de um
Sistema Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação
(SRDITI)
• O SRDITI é um sistema flexível que assume as parcerias público/privadas como vector central
para promover a criação de massa crítica e a optimização de recursos humanos e materiais
• O SRDITI prevê também a criação de uma coordenação do sistema

• Criação de massa crítica com vista à promoção da estratégia RIS3
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Sistema Regional para o Desenvolvimento da Investigação,
Tecnologia e Inovação (SRDITI)

Privados
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de I&D

Públicos

Laboratórios Regionais de
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I&DTI

Unidades Culturais de
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Centros de Ciência

Centros de Transferência de
Tecnologia
Institutos de Inovação
Centros de Incubação
Núcleos Especializados de I&D

Espaços TIC
Escolas Tecnológicas

Núcleos Empresariais de C&T

Parques e Polos Tecnológicos
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Actividade de IDT+I na RAM por instituição e massa crítica
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Instituições de IDT+I da RAM face ao SRDITI
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M-ITI

AREAM

CIIMAR

Visão Global
• Até 2020 a RAM pretende:
• estar entre as quatro principais regiões de Portugal em termos de intensidade de IDT+I
• sendo reconhecida internacionalmente pela criação de conhecimento nas áreas do turismo,
bio-sustentabilidade e bem estar da população em envelhecimento.
• A RAM será a localização preferida para empresas e cientistas inovadores que criam
serviços globais nestas áreas por causa da sua cultura cosmopolita e internacionalização
através de parcerias com os melhores centros europeus e americanos nestas temáticas.
• Para conseguir isto a RAM apostará na formação recursos humanos altamente qualificados
através de programas de graduação ministrados em parceria com os principais centros do
mundo nas áreas estratégicas definidas.
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Identificação de Prioridades
• Os critérios para a identificação das áreas de especialização incluem:
•

Áreas de substancial potencial de mercado global - TICs, turismo, entertenimento.

•

Áreas baseadas em tecnologias avançadas ou emergentes que tipicamente ultrapassam outras em termos de emprego,
rentabilidade e crescimento - nanotecnologias, novos materiais.

•

Áreas onde existem necessidades imediatas do sector público - sustentabilidade de infra-estruturas, saúde, energia;

•

Áreas onde existe massa crítica de investigação e desenvolvimento nas instituições de investigação e/ou na industria TICs, energia, saúde,

• As estratégias RIS3 exigem uma abordagem integrada e de base local da concepção e execução das
políticas:
•

o rejuvenescimento de sectores tradicionais através de atividades de maior valor acrescentado e novos nichos de mercado;

•

a modernização através da adoção e disseminação de novas tecnologias;

•

a diversificação tecnológica a partir de especializações existentes para áreas relacionadas;

•

o desenvolvimento de novas atividades económicas através de uma evolução tecnológica radical e de grandes inovações;

•

a exploração de novas formas de inovar, tais como a inovação aberta e orientada para os utilizadores, a inovação social e a
inovação de serviços.
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Objectivos do PIDT+I
• aumentar o investimento em I&DT até 1,2-1,5% do PIB com uma percentagem
de 50% do sector privado até 2020;
• aumentar para cerca de 1000 o número de pessoas em atividades de IDT+I na
RAM, sendo 800 investigadores e 200 pessoal de gestão e apoio técnico;
• criar um sistema regional de IDTI+I e uma estrutura eficaz de coordenação do
sistema e dos fundos;
• gerar recursos humanos altamente qualificados através de programas de
graduação ministrados em parceria com os principais centros do mundo nas áreas
estratégicas;
• lançar um ambioso programa de investimento em desafios de IDT+I interdisciplinares de longo alcance - test beds, living labs, enterpreneurship;
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Projeção da Evolução da Despesa em I&D

Despesa em actividades de I&D por Sector (RAM) - Histórico

Despesa em actividades de I&D por Sector (RAM) - Projeção
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Projeção da Evolução da Despesa em I&D
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Resumo das Principais Medidas (1/6)
• Medida 1 - O estabelecimento do Sistema Regional para o Desenvolvimento da
Investigação, Tecnologia e Inovação (SRDITI)
• Financiamento de Base - indexado ao número de investigadores doutorados e à avaliação da
atividade realizada em complementaridade com o financiamento atribuído pela Fundação para a
Ciência e Tecnologia, em particular para as entidades que se enquadrem nas áreas estratégicas
do PIDTI;
• Financiamento Programático Especial - aplicável às unidades em função das necessidades
específicas detectadas no âmbito do PIDTI e em particular nas necessidades e/ou potencial para
o desenvolvimento das áreas estratégicas e/ou de aplicação alinhadas com a estratégica de
especialização inteligente da RAM;
• Financiamento de custos indiretos - até 40% associados às candidaturas a fundos estruturais
e/ou fundos competitivos europeus numa lógica de cofinanciamento de projetos estratégicos
alinhados com a estratégia de especialização inteligentes da RAM. O suporte a custos indiretos
deverá ter como objetivo maximizar a capacidade do SRDITI e simultaneamente reter e
desenvolver know-how na preparação de propostas garantindo um incremento das redes de
contacto e influência ao nível do Espaço Europeu de Investigação;
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Resumo das Principais Medidas (2/6)
• Medida 2 - A criação da Agência Regional para o Desenvolvimento da
Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (ARDITI)
• Gestão do parque de ciência e tecnologia da Madeira - e todos os outros equipamentos e
infra-estruturas científicas cuja gestão centralizada e partilhada se revista de benefícios e
poupanças significativas na otimização dos recursos existentes;
• Acreditação das entidades que constituem o SRDITI - através de um processo de avaliação
externo realizado por painéis de avaliação como forma de promover a internacionalização das
instituições;
• promover a realização de seminários, conferências, colóquios - e outras atividades similares
com o objetivo de contribuir para a afirmação da RAM como destino de eventos internacionais
relacionados com a ciência e tecnologia;
• promover e realizar a edição de obras, revistas, monografias, estudos e outros trabalhos
de natureza científica e tecnológica de interesse para a região ou para a sua promoção
enquanto local preferencial para a realização deste tipo de atividades;
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Resumo das Principais Medidas (3/6)
• Medida 3 - A promoção do emprego científico através de um Quadro Regional
de Investigadores e um sistema de bolsas para atração e desenvolvimento de
massa crítica nas áreas prioritárias:
• sistema de bolsas de investigação a tempo integral para qualificação de recursos humanos
nas áreas estratégicas identificadas As bolsas destinam-se a promover a qualificação de
recursos humanos e a aumentar o emprego científico e tecnológico e serão geridas pela ARDITI
através de concurso podendo a atribuição de bolsas concretizar-se:
• por intermédio do estabelecimento de protocolos com entidades beneficiárias que possuam
regulamentos para efeito da concessão de bolsas;
• diretamente, através de contratos celebrados com os destinatários e em respeito pelos regulamentos
da ARDITI;

• contratação de recursos humanos em ciência e tecnologia mais qualificados, garantindo
que são disponibilizadas às entidades e empresas do SRDITI, de forma regular, os instrumentos
que permitam atrair e manter na RAM os melhores cientistas nas áreas estratégicas.
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Resumo das Principais Medidas (4/6)
• Medida 4 - O fomento da IDT+I em ambiente empresarial através de um sistema
de incentivos que dinamize e posicione as empresas da RAM em cadeias de
valor internacionais.
• O sistema de incentivos deverá prever o financiamento de diferentes modalidades obrigatoriamente
lideradas por empresas e com o objectivo de atingir 50% da intensidade de C&T na RAM em 2020:
• Projetos Individuais e de Desenvolvimento Experimental;
• Projetos em Co-promoção (parceria) com entidades públicas e privadas do SRDITI;
• Vales IDT para criação de startups e pequena actividades empresariais por investigadores inseridos em
entidades do SRDITI;
• Criação / reforço de centros, núcleos e laboratórios de IDT empresariais, incluindo a fixação na RAM de
filiais de empresas internacionais com atividade de IDT+I alinhada com os objetivos estratégicos do PIDTI;
• Valorização e demonstração de processos de IDT com vista à internacionalização de produtos e/ou
serviços ou processos de empresas baseadas na RAM;
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Resumo das Principais Medidas (5/6)
• Medida 5 - O investimento programático através do financiamento competitivo nas
áreas estratégicas e de desafios interdisciplinares com o objectivo de reforçar
aplicações no turismo e desenvolvimento regional.
• Projetos de IDTI+I – dirigidos a questões científicas originais e relevantes, com referência a padrões
internacionais que contribuam de forma significativa para o avanço do conhecimento e que produzam
indicadores de realização no decurso do projeto, em termos de produção científica e tendo em conta áreas
prioritárias de investigação definidas no PIDTI.
• Projetos de IDTI+I em linhas de investigação prioritárias - projetos que envolvem uma organização
estruturada e coerente da atividade científica nas áreas prioritárias e que envolvam uma participação
significativa de empresas e várias entidades públicas do SRDITI. Os objetivos científicos ou tecnológicos do
projeto devem alicerçar-se em indicadores de realização claros e sustentados nas áreas prioritárias para o
desenvolvimento da estratégia de especialização inteligente da RAM.
• Projetos de IDTI+I de consolidação de competências em parcerias internacionais com entidades de
referência - esta modalidade destina-se a apoiar projetos de investigação que pela sua natureza e
especificidade dependem fortemente de meios materiais e recursos humanos altamente qualificados de
modo a desenvolver competências competitivas, nomeadamente para participação em programas
internacionais. Estes projetos devem identificar claramente os objetivos científicos que as equipas de
investigação se propõem alcançar, justificando a necessidade de investimento nos recursos humanos,
equipamentos ou outros meios solicitados para atingir os indicadores de realização propostos.
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Resumo das Principais Medidas (6/6)
• Medida 6 - O financiamento de parcerias internacionais com vista ao
desenvolvimento de ações de formação avançada com centros de reputação
internacional nas áreas identificadas.
• parceria de investigação e formação avançada plurianuais com instituições de referência
internacionais e/ou do espaço Macaronésico com vista à prossecução dos objetivos
estratégicos definidos no PIDTI, em particular nas áreas estratégicas identificadas;
• programas de formação avançada (mestrado, pós-graduação e doutoramento) em parceria e
grau duplo com a Universidade da Madeira, alinhados com as áreas estratégicas do PIDTI e
garantindo a participação de entidades do SRDITI;
• programas de intercâmbio de estudantes e/ou professores com instituições internacionais de
referência com vista ao desenvolvimento e reforço do PIDTI.
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Avaliação e Monitorização
• Avaliação
• verificação que os objectivos estratégicos estão a ser cumpridos
• Constituição de um steering committee para acompanhar o alinhamento estratégico do SRDITI

• Monitorização
• acompanhamento do processo de implementação
• Bateria de Indicadores organizados pelos eixos de investigação, desenvolvimento tecnológico e
inovação - alinhados com o Barómetro para a Qualidade
• Investigação - despesas em I&D em percentagem do PIB (pública e privada), recursos humanos e
investigadores em em atividades de I&D (total e nas áreas estratégicas), nº de estudantes em
programas de formação avançada (nacionais e estrangeiros)
• Desenvolvimento tecnológico - nº de pedidos de patentes por 100000hab, criação de empresas de
média ou alta tecnologia
• Inovação - saldo líquido da criação de sociedades comerciais, nº de empresas com atividade de I&D
intra-muros
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Indicadores de Avaliação e Monitorização
Eixo

Investigação

Objetivo

Intensidade
de I&D

Eixo

Desenvolvimento
Tecnológico

Inovação

Indicador

Denomi
nador

Valor de
Partida

Meta 2020

Despesa total em I&D

PIB

0,3%

1,3%

Despesa do sector público
em I&D

PIB

88%

28%

Despesa do sector privado
em I&D

PIB

11%

50%

Valor de
Partida

Meta
2020

Objetivo

Indicador

Denominad
or

Patentes

Nº de pedidos de
patentes

100 000
habitantes

2,4

Empresas

Criação de Empresas
de Média ou Alta
Tecnologia

Nº total de
empresas
constituídas

por
apurar

Criação de
empresas

Saldo líquido de criação
de sociedades
comerciais

Total das
sociedades

Eixo

Investigação

por
apurar

10

-

Objetivo

Indicador

Denominad
or

Valor de
Partida

Meta 2020

Recursos
Humano em
atividades de
I&D

Recursos Humanos
em atividades de I&D

População
ativa

475

1000

Investigadores em
atividades de I&D

População
ativa

331

800

Nº de alunos
inscritos em
programas de
formação avançada
na RAM

Nº total de
alunos no
ensino
superior da
RAM

por apurar

x3

Nº de estudantes de
mestrado e pósgraduação em áreas
estratégicas

Nº total de
alunos no
ensino
superior da
RAM

por apurar

x3

Nº de estudantes de
doutoramento em
áreas estratégicas

Nº total de
alunos de
doutoramen
to na RAM

por apurar

x3

Nº de alunos
estrangeiros inscritos
nos programas de
formação avançada
na RAM

Nº total de
alunos no
ensino
superior da
RAM

por apurar

x3

Nº de investigadores
estrangeiros em
atividades de I&D

Nº total de
Investigador
es em
atividades
de I&D

por apurar

x3

Criação de
Massa crítica
nas Áreas de
Especializaçã
o

-

Internacionaliz
ação
Nº de Empresas com
atividades de IDT+I
intra-muros
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Nº total de
empresas

2,2

10

Áreas Estratégicas

8
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O estabelecimento de
grupos de trabalho por
áreas estratégicas
permitiram fazer uma
caraterização da situação
atual e desenhar um mapa
estratégico de ação.
As linhas orientadoras são
as mesmas para todas as
áreas: enquadramento,
desafios, objetivos e
estratégias.

Alinhamento Estratégico

Quinta-feira, 7 de Fevereiro de 13

Saúde e Bem Estar
• Enquadramento
• A RAM apresenta condições únicas para o desenvolvimento de IDT+I na área da saúde com particular ênfase nas
questões relacionadas com as doenças resultantes de alterações climáticas e o bem estar da população em
envelhecimento.
• A área da saúde deverá contribuir para a melhoria da qualidade da medicina praticada na RAM através do
desenvolvimento da investigação e da inovação pela internacionalização do SESARAM e das unidades de investigação
nesta área.

• Principais Desafios
• Doenças cardiovasculares, doenças oncológicas, doenças genéticas/doenças metabólicas e doenças emergentes são as
áreas estratégicas de estudo definidas para este plano.
• Linhas de Investigação
•

Identificação de marcadores biológicos com impacto clínico

•

Implementação de novas tecnologias genicas, desenvolvimento de materiais e nano dispositivos para aplicações em nano
medicina (diagnóstico e terapêutica)

•

Técnicas analíticas de deteção precoce de patologias, estudo de mecanismos de regulação genética

•

Análise de modelos mistos com intuito de desenvolvimento de terapêuticas numa perspetiva de medicina personalizada.
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Qualidade Agro-Alimentar
• Enquadramento
• Apesar da reduzida dimensão do territória a RAM tem condições únicas para a experimentação
de novos produtos e para a inovação dos sectores tradicionais relacionados com a área
alimentar.
• A área da qualidade alimentar deverá contribuir para aumentar a competitividade e
internacionalização das empresas regionais associadas ao sector agro-alimentar, com
particular ênfase no desenvolvimento das industrias tradicionais e a exploração de oportunidades
inovadoras com base em produtos biológicos e/ou diferenciados.

• Principais Desafios
• Esta área tem uma vasta abrangência e se por um lado inclui um sector tradicional (Vinho Madeira)
também potencia o aparecimento de novas oportunidades de negócio (Agricultura Biológica).
• Apostar na formação criando, nomeadamente ao nível do ensino superior, uma área abrangente de
primeiro e segundo ciclos. Estas apostas poderiam contribuir positiva e determinantemente para o
estabelecimento de um cluster das Tecnologias e Inovação Industrial, fundamental para o
desenvolvimento e internacionalização da economia regional.
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Sustentabilidade, Gestão e Manutenção de Infra-estruturas
• Enquadramento
• Depois de um período caracterizado por inúmeras construções, a Região enfrenta agora o desafio de
proceder a uma adequada utilização, gestão, conservação e manutenção das suas infraestruturas preferencialmente recorrendo a meios “amigos do ambiente”.
• Espera-se que esta segunda fase passe também pela comprovação da capacidade da RAM para
competir, com o seu conhecimento no mercado externo, potenciando mais-valias da sua atividade
interna. Mas esta nova fase acarreta também uma maior necessidade de inovação e investimento em
IDT&I provendo assim também um aumento do nível de crescimento e evolução da região em
ambientes cada vez mais globais e competitivos.

• Principais Desafios
• Reabilitação, reforço e manutenção das infra-estruturas;
• Orografia da Região que por si só justifica o constante desenvolvimento de investigação direcionada para
minimizar os problemas que daí advém;
• Otimização da exploração das infra-estruturas com redução dos seus custos de manutenção;

Quinta-feira, 7 de Fevereiro de 13

Bio-Sustentabilidade
• Enquadramento
• Esta área da Biodiversidade e Sustentabilidade é caracterizada pela sua transversalidade, com profundas
implicações na ocupação e manutenção do território, saúde e bem-estar das populações, educação,
sustentabilidade, turismo e economia. Assim sendo a IDT+I nesta área tem grandes repercussões no
desenvolvimento regional.

• Principais Desafios
• Prospeção e avaliação da biodiversidade e dos recursos genético em prol do desenvolvimento de uma
bioeconomia baseada no conhecimento;
• Proteção, conservação e monitorização da biodiversidade e dos ecossistemas terrestres e marinhos para a
gestão integrada e sustentável do território;
• Avaliação dos impactos climáticos e ambientais sobre a diversidade, recursos genéticos e produtividade dos
ecossistemas terrestres e marinhos.
• Reunir condições que permitam a criação de um cluster em torno do desafio maior de transformar a Madeira
numa região sustentável, com uma bioeconomia pujante, diferenciadora do destino turístico, baseada no uso
eficiente dos recursos endógenos e que permita a atração de um maior número de investigadores e estudantes
dos cursos avançados.

Quinta-feira, 7 de Fevereiro de 13

Energia, Mobilidade e Alterações Climáticas
• Enquadramento
•

As ilhas da Madeira e do Porto Santo são significativamente dependentes dos produtos petrolíferos e os seus sistemas energéticos
apresentam custos adicionais, devido ao transporte marítimo e à sua pequena dimensão. São, contudo, dotadas de recursos
energéticos renováveis expressivos. Estas especificidades determinaram, ao longo dos tempos, a concretização de alguns
empreendimentos inovadores de valorização de recursos energéticos renováveis.

• Principais Desafios
•

Preservar e fomentar as redes e parcerias existentes, reforçando, também, a inserção de technology drivers no domínio energético.

•

Estudar os recursos energéticos endógenos em meio terrestre e em meio oceânico.

•

Desenvolver soluções de eficiência energética para os edifícios.

•

Desenvolver ações piloto e de demonstração, congregando as vertentes do ordenamento do território e planeamento urbano, da
eficiência energética e da mobilidade inteligente, associadas à reabilitação urbana.

•

Estudar métodos de recolha, logística e processamento da biomassa vegetal na ilha da Madeira.

•

Estudar soluções de utilização de combustíveis de menor teor em carbono.

•

Implementar novas ações para utilização inteligente das infraestruturas existentes, nomeadamente rodoviárias, serviços de transporte e
tecnologias, para melhoria da mobilidade.

•

Desenvolver sistemas de monitorização dos impactes ambientais locais e das alterações climáticas.

•

Estudar soluções que visem melhorar a resiliência da Região à ocorrência de eventos climatéricos extremos.
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Tecnologias da Informação e Comunicação
• Enquadramento
• Esta área das Tecnologias de Informação e Comunicação envolve uma variedade tão abrangente e
significativa quanto o seu impacto na economia regional, nacional e global. Esta é também uma área
que assume, hoje em dia, um papel estratégico determinante para o sucesso da recuperação
económica da Região. Por um lado o patamar de excelência atualmente atingido é digno de relevo e
por outro lado, o potencial de crescimento económico continua a ser elevado. A juntar a estes dois
fatores considerados atrativos está a existência e importância do Centro Internacional de Negócios
da Madeira (CINM) e ainda o facto de serem baixos os custos de distribuição de software.

• Principais Desafios
• Sustentabilidade – As TIC para o desenvolvimento sustentável é uma das prioridades no Horizonte 2020
dado o seu potencial para aumentar a qualidade de vida;
• Cultura, ensino e Arte Digital – O uso da TIC permite a descoberta de um potencial escondido na arte,
ensino e cultura e a possibilidade de investimento na área é grande;
• Turismo - Sendo a área que mais contribui para o PIB regional acreditamos que deve ser contemplada com
verbas para apostar em projetos que possam contribuir para o seu desenvolvimento e para uma maior
divulgação internacional.
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Turismo e Desenvolvimento Regional
• Enquadramento
• A importância do fenómeno turístico e os desafios que comporta para o sistema socioeconómico da
RAM são evidências de fácil constatação e desde logo legitimam um esforço tendo em vista o
estabelecimento de um quadro de expectativas sobre o contributo que o sistema regional de C&T
poderá proporcionar no horizonte temporal 2014-2020.

• Principais Desafios
• Atracão/criação de massa crítica especialista em Turismo, tendo em vista o melhoramento da investigação
científica, o aumento do conhecimento disponível sobre os fenómenos turísticos e a dinamização da oferta
formativa local ou no exterior através da celebração de parcerias;
• Criação, desenvolvimento, manutenção e monitorização permanente de um sistema de informação do
destino sobre os seus visitantes, de modo a os conhecer com maior rigor e de acordo com uma
periodicidade adequada à dinâmica do fenómeno turístico, não só tendo em vista o acompanhamento em
termos dos perfis dos visitantes, mas também o aumento do conhecimento sobre os seus padrões e
tendências de consumo, face ao fenómeno turístico global;
• Desenvolvimento e implementação de um conjunto de ferramentas inovadoras na promoção e
comercialização do destino.
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Inovação e Empreendedorismo
• Objectivos
• Dinamizar o tecido empresarial regional apoiando iniciativas de empresas existentes ao nível
da inovação de produtos, processos ou de tecnologia bem como através de apoios à
qualificação de investigadores e à investigação científica orientada para a geração de valor
económico;
• Estimular e sensibilizar para empreendedorismo com vista o aparecimento de iniciativas
empreendedoras, preferencialmente as de base inovadora com forte potencial e valor, através do
desenvolvimento de medidas e acções que possibilitem a criação de um contexto favorável ao
impulsionamento da criatividade e da iniciativa, preferencialmente assentes na valorização e
qualificação dos empreendedores e na experimentação;
• Promover instrumentos de apoio financeiro a iniciativas com potencial inovador,
preferencialmente a projectos de âmbito global, e que resultem, ou que assegurem um
alinhamento ou complementaridade, com o esforço de I&DT feito na RAM;
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O financiamento do Horizon
2020 será focado nos
seguintes desafios
• SAUDE, alterações demográficas
e bem estar
• segurança ALIMENTAR,
agricultura sustentável,
investigação marítima e marinha,
e a bio-economia
• ENERGIA segura, limpa e
eficiente
• TRANSPORTES inteligentes,
verdes e integrados
• alterações do CLIMA, eficiência
de recursos e matérias primas
• SOCIEDADE inclusiva, inovadora
e segura
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Vidas Mais Longas e
Saudáveis
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Energia Fiável e Limpa
HomeTree – an Art Inspired Mobile Eco-feedback Visualization
Filipe Quintal | Valentina Nisi | Nuno Nunes | Mary Barreto | Lucas Pereira

HomeTree is an eco-feedback device that presents the energy consumption mapped in a dynamic illustration of the
local forest. Through this strategy we leverage the emotional connection between the short-term energy consumption
and the long-term effects on nature through the local depicted landscape.

The depicted forest can range from really healthy and green to dark and on fire. The apparent health of the forest is
displayed based on a comparison between the current consumption and an average of that period of the day.

HomeTree is an eco-feedback device that presents the energy consumption mapped in a dynamic illustration of the
local forest. Through this strategy we leverage the emotional connection between the short-term energy consumption
and the long-term effects on nature through the local depicted landscape.

The sensing platform is capable of calculating electricity consumption from a single point sensor in the building by
detecting when an appliance is turned ON or OFF once a set of training data is given. The framework is responsible
for acquiring, storing and providing data to multiple eco-feedback visualization systems, including HomeTree.
The system also provides numerical and graphical data to users. It displays consumption through the day week and
in kWh, g of CO2
and euros.
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The sensing platform is capable of calculating electricity consumption from a single point sensor in the building by
detecting when an appliance is turned ON or OFF once a set of training data is given. The framework is responsible
for acquiring, storing and providing data to multiple eco-feedback visualization systems, including HomeTree.
The system
provides numerical
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Proteção do Ambiente
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Alimentação Saudável
e Segura

Quinta-feira, 7 de Fevereiro de 13

Transportes
Inteligentes e Verdes
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Conclusões

9
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Para que este Plano
refletisse a realidade
regional da forma mais
fidedigna possível, foram
envolvidas mais de 30
entidades e 80
personalidades na recolha
da informação base, análise
e elaboração da estratégia
para o futuro.

Ideias Chave
• O PIDTI é um plano evolutivo e aberto, envolvendo todos empresas, estado e
universidade;
• Especialização inteligente - fazer escolhas e apostar nas mais valias da RAM;
• Recuperar o atraso estrutural com um plano ambicioso e focado - colocar a RAM
entre as 4 principais regiões de Portugal em termos de intensidade de IDT+I e
visível internacionalmente nas áreas do turismo, bio-sustentabilidade, saúde da
população em envelhecimento;
• Promover investigação de excelência, atração e retenção de talento, emprego
científico qualificado e valor através da transferência das ideias para o mercado;
• Apostar em desafios interdisciplinares com impacto mundial e parcerias com as
melhores instituições internacionais para alterar a reputação;
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Entidades Envolvidas no PIDT+I
• ANAM - Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira

• Horários do Funchal - Transportes Públicos, S.A.

• AREAM - Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da
Madeira

• INOVISOFT LLC, Tecnologias, Unipessoal, Lda.
• Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P.

• Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e
Indústria da Madeira

• Investigação e Transferência de Biotecnologia, Lda

• Câmara Municipal do Funchal

• Jardim Botânico da Madeira

• Centro de Empresas e Inovação da Madeira, Lda.

• Laboratório regional de engenharia civil, IP-RAM

• CIM - Companhia Insular Moinhos SGPS, S.A.

• Laboratório Regional de Veterinária e Segurança Alimentar

• Direção Regional do Ambiente

• Logica

• Direção Regional do Comércio, Indústria e Energia

• Madeira Interactive Technologies Institute (M-ITI)

• Direcção de Serviços de Investigação das Pescas

• Madeira Wine Company S.A.

• Direcção Regional do Trabalho da Madeira

• Museu da Baleia da Madeira

• Empresa de Cervejas da Madeira, Soc. Unipessoal, LDA.

• Porto Bay Hotels & Resorts

• Empresa de Electricidade da Madeira

• Serviço de Saúde da RAM, E.P.E.

• Estação de Biologia Marinha do Funchal

• Serviço do Parque Natural da Madeira

• Expedita - Arquitectura e Gestão de Sistemas de Informação, S.A.

• Universidade da Madeira

• Grupo Cimentos Madeira

• VIALITORAL - Concessões Rodoviárias da Madeira S.A.

• Grupo Pestana

• ZON TV Cabo Madeirense S.A

• Halcon Viagens e Turismo, Soc. Unipessoal

• Wow Systems Lda.

Quinta-feira, 7 de Fevereiro de 13

Personalidades Envolvidas
• Coordenação
•

Clemente Aguiar

•

Lucio Quintal

•

Nuno Nunes

•

Patrícia Lencastre

• Saúde e Bem Estar

•

Bárbara Pires, Insular de Moinhos

•

João Santos, Cimentos Madeira

•

Carlos Baptista, Insular de
Moinhos

•

Jorge Pereira, Via Litoral

•

José Manuel Baptista, UMa

•

Miguel Guimarães, Cimentos
Madeira

•

Paulo França, LREC (relator)

•

•
•

Constança Sousa, Insular de
Moinhos
Dalila Carvalho, LRVSA
Francisco Albuquerque, Madeira
Wine Company

•

Helena Caldeira, UMa

•

Isabel Delgado, IVBAM

•

Herberto Jesus, SESARAM
(relator)

•

Jose Carlos Marques, UMa
(relator)

•

João Rodrigues, UMa

•

Ricardo Branco, ECM

•

José Jorge Araújo, SESARAM

•

Sofia Loja, ECM

•

Maria Isabel Mendonça,
SESARAM

•

Vanda Pereira, UMa

• Qualidade Agro-Alimentar
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• Sustentabilidade e Gestão e
Manutenção de
Infraestruturas

• Bio-Sustentabilidade
•

João Delgado, DSIP

•

José Carvalho, JBM

•

Luis Freitas, MBM

•

Manuel Biscoito, EBMF

•

Miguel Ângelo Carvalho, UMa
(relator)

•

Pedro Dinis, ITB

•

Paulo Oliveira, PNM

Personalidades Envolvidas
• Energia, Mobilidade e
Alterações Climáticas
• Agostinho Figueira, EEM

• Rui Caldeira, UMa / CIMAR

• Tecnologias da
Informação e
Comunicação

• Amândio Azevedo, UMa

• Turismo Desenvolvimento
Regional e Inovação
• António Almeida, UMa
• António Trindade, Porto Bay

• André Dória, Logica
• Bruno Pereira, CMF

• Bruno Freitas, DRT
• Davide Sousa, EEM

• Claudio Mantero, HF
• Jorge Fernandes, Expedita
• Filipe Oliveira, AREAM
• Gorete Soares, AREAM
• Henrique Rodrigues, SRA
• Isabel Catarina Abreu, DRCI
• Melim Mendes, AREAM
(relator)
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• Duarte Rodrigues, ACIF /
Porto Santo Line

• Nuno Laginha, Logica

• José Teotónio, Grupo Pesta
na

• Pedro Campos, M-ITI, UMa
(relator)

• Patrícia Dantas, CEIM

• Ricardo Cardoso, Zon
Madeira

• Paula Cabaço, IBVAM
• Ricardo Fabrício, UMa

• Roberto Varela, Innovisoft
• Roberto Santa Clara, ANAM

