








A elaboração do Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira 2014-2020 (Madeira 14-20) teve por 

base um trabalho de preparação para o qual convergiram três documentos, com origem nos conteúdos e 

orientações estratégicas e de programação dos seguintes Documentos:

•     Diagnóstico Prospetivo Regional;

•     Plano de Desenvolvimento Económico e Social da RAM 2014-2020 (PDES 2014-2020 –     

      CompromissoMadeira@2020);

•     Conclusões e Recomendações da Avaliação ex-ante e da Avaliação Ambiental Estratégica.

A consolidação técnica gradual destes documentos beneficiou de um processo de trabalho que envolveu a 

participação de um vasto conjunto de Organismos do Governo Regional da RAM e outras entidades públicas 

e privadas, bem como os parceiros sociais,  sob coordenação do Instituto de Desenvolvimento Regional, 

IP-RAM (IDR). Esta participação teve especial relevância na sistematização de necessidades de intervenção 

e de investimento no horizonte de 2020.

A arquitetura de Eixos do Madeira 14-20 e os objetivos específicos associados às Prioridades de Investimento 

(PI) selecionadas refletem as opções estratégicas regionais constantes do PDES  2014-2020 - 

CompromissoMadeira@2020 e encontram-se alinhados com as prioridades estratégicas formuladas pela 

Estratégia Europa 2020 e pelo Programa Nacional de Reformas (PNR), no enquadramento dos Domínios 

temáticos da Competitividade e Internacionalização, da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, do 

Capital Humano e da Inclusão Social e Emprego.

A relevância para a Região da mobilização de recursos de financiamento com origem nos FEEI e a 

necessidade de responder a constrangimentos que persistem e afastam a RAM das metas formuladas pela 

Estratégia Europa 2020 fundamentam uma seleção abrangente de Objetivos Temáticos e de Prioridades de 

Investimento. Essa abrangência está de acordo com o estabelecido no texto do Acordo de Parceria (percorre 

todas as dimensões estratégicas do Portugal 2020) e com os objetivos mais vastos da Estratégia Europa 

2020.

A concretização de objetivos e resultados mais estratégicos do Madeira 14-20 deverá beneficiar das 

capacidades e das dinâmicas de iniciativa das entidades beneficiárias das diferentes tipologias de operação 

e, também, das oportunidades de abordagem multifundos, no enquadramento que está estabelecido no 

Acordo de Parceria.
















