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Desígnio estratégico:Desígnio estratégico:

Manter ritmos elevados e sustentadosManter ritmos elevados e sustentados
de crescimento da economia regionalde crescimento da economia regional
e do emprego, assegurando eme do emprego, assegurando em
simultâneo a protecção do ambiente, asimultâneo a protecção do ambiente, a
coesão social e o desenvolvimentocoesão social e o desenvolvimento
territorial equilibradoterritorial equilibrado
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Grandes objectivos:Grandes objectivos:

 Novo paradigma das políticas de desenvolvimento baseadasNovo paradigma das políticas de desenvolvimento baseadas
na inovação, no empreendedorismo e na sociedade dona inovação, no empreendedorismo e na sociedade do
conhecimentoconhecimento

 Sustentabilidade das finanças públicas regionaisSustentabilidade das finanças públicas regionais

 Desenvolvimento sustentável, conciliando a promoção doDesenvolvimento sustentável, conciliando a promoção do
bem-estar social e económico com a protecção dos recursosbem-estar social e económico com a protecção dos recursos
naturais que sustentam a qualidade de vida e o progresso dasnaturais que sustentam a qualidade de vida e o progresso das
populaçõespopulações

 Aumento dos níveis educativos e formativos da populaçãoAumento dos níveis educativos e formativos da população

 Valorização da cultura e o patrimónioValorização da cultura e o património

 Aumento da coesão territorial, propiciando condições deAumento da coesão territorial, propiciando condições de
equidade económica, social e territorial no acesso aos bens,equidade económica, social e territorial no acesso aos bens,
serviços, equipamentos e resultados do progresso alcançadoserviços, equipamentos e resultados do progresso alcançado
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Grande desafio:Grande desafio:

Como alcançar o desígnio estratégicoComo alcançar o desígnio estratégico
traçado e os ambiciosos objectivostraçado e os ambiciosos objectivos
delineados num contexto globaldelineados num contexto global
desfavorável?desfavorável?
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Contexto global:Contexto global:

 Redução dos fundos comunitários eRedução dos fundos comunitários e
enfraquecimento da política de coesãoenfraquecimento da política de coesão

 Pressão para a redução dos apoios noPressão para a redução dos apoios no

âmbito da solidariedade nacionalâmbito da solidariedade nacional

 Crescente concorrência das economiasCrescente concorrência das economias

asiáticas e da Europa de Lesteasiáticas e da Europa de Leste
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PDES:PDES:

Define de forma clara e precisa aDefine de forma clara e precisa a
orientação estratégica das políticasorientação estratégica das políticas
públicas, essencial para a suapúblicas, essencial para a sua
execução e para o sucesso do desígnioexecução e para o sucesso do desígnio
traçado e dos objectivos delineadostraçado e dos objectivos delineados
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Estruturação do PDES:Estruturação do PDES:

 Prioridades estratégicas:Prioridades estratégicas: configuram os configuram os
objectivos prioritários do desenvolvimento daobjectivos prioritários do desenvolvimento da
RegiãoRegião

 Prioridades temáticas:Prioridades temáticas: correspondem a correspondem a
actuações que visam apoiar e facilitar os objectivosactuações que visam apoiar e facilitar os objectivos
estratégicosestratégicos

Serão concretizadas de acordo com:Serão concretizadas de acordo com:
  - Linhas de orientação- Linhas de orientação

- Objectivos- Objectivos
- Medidas- Medidas
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Prioridades estratégicas:Prioridades estratégicas:

 Inovação, Empreendedorismo e SociedadeInovação, Empreendedorismo e Sociedade
do Conhecimentodo Conhecimento

 A Dimensão AmbientalA Dimensão Ambiental

 O Potencial Humano e a Coesão SocialO Potencial Humano e a Coesão Social

 A Cultura e o PatrimónioA Cultura e o Património

 E a Coesão Territorial e o DesenvolvimentoE a Coesão Territorial e o Desenvolvimento
EquilibradoEquilibrado
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Prioridades temáticas:Prioridades temáticas:

 O TurismoO Turismo

 A Agricultura e Desenvolvimento Rural,A Agricultura e Desenvolvimento Rural,
Pesca, Indústria, Comércio e ServiçosPesca, Indústria, Comércio e Serviços

 As Infraestruturas Públicas e osAs Infraestruturas Públicas e os

Equipamentos ColectivosEquipamentos Colectivos

 E a Governação Regional e Sub-RegionalE a Governação Regional e Sub-Regional
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Princípios do PDES:Princípios do PDES:

 Ajustar o modelo de desenvolvimentoAjustar o modelo de desenvolvimento

 Continuar a apostar naquilo que temosContinuar a apostar naquilo que temos

vantagens competitivasvantagens competitivas

 Intensificar esforços no sentido daIntensificar esforços no sentido da

diversificação da economiadiversificação da economia
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Coesão Territorial eCoesão Territorial e
Desenvolvimento Equilibrado:Desenvolvimento Equilibrado:
 Concorre para o 6.º grande objectivo doConcorre para o 6.º grande objectivo do

PDES, de aumento da coesão territorial e dePDES, de aumento da coesão territorial e de
promoção do crescimento harmoniosopromoção do crescimento harmonioso

 Definem-se objectivos e orientaçõesDefinem-se objectivos e orientações

estratégicas ao nível:estratégicas ao nível:

–– Da organização e gestão do território regionalDa organização e gestão do território regional

–– Do desenvolvimento equilibradoDo desenvolvimento equilibrado
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Organização e gestão doOrganização e gestão do
território regional:território regional:
 Dinamização de quatro subsistemas urbanos:Dinamização de quatro subsistemas urbanos:

–– Área metropolitanaÁrea metropolitana
–– Costa NorteCosta Norte
–– Zona OesteZona Oeste
–– Ilha do Porto SantoIlha do Porto Santo

 Desempenham funções sub-regionais no sistema económico,Desempenham funções sub-regionais no sistema económico,
social e administrativo da Regiãosocial e administrativo da Região

 Distribuição mais equilibrada das actividades produtivas e doDistribuição mais equilibrada das actividades produtivas e do
emprego; menor pressão urbanística sobre o Funchalemprego; menor pressão urbanística sobre o Funchal

 Qualificação e requalificação urbanaQualificação e requalificação urbana

 Implementação e revisão dos instrumentos de gestãoImplementação e revisão dos instrumentos de gestão
territorialterritorial
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Desenvolvimento equilibrado:Desenvolvimento equilibrado:

 Equilíbrio entre a consolidação dos sectoresEquilíbrio entre a consolidação dos sectores
mais relevantes da economia e o estímulo àmais relevantes da economia e o estímulo à
diversificação do tecido produtivo regionaldiversificação do tecido produtivo regional

–– Aumentar a capacidade competitivaAumentar a capacidade competitiva
regionalregional

–– Potenciar a sustentabilidade económicaPotenciar a sustentabilidade económica
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Governação regional e sub-Governação regional e sub-
regional:regional:
 Modelo de governação capaz de responder àsModelo de governação capaz de responder às

exigênciasexigências

 Aperfeiçoamento e modernização do sistemaAperfeiçoamento e modernização do sistema

administrativo, ao nível:administrativo, ao nível:

–– OrganizacionalOrganizacional

–– Da reforma (processo contínuo) daDa reforma (processo contínuo) da
administração regionaladministração regional

–– Da articulação interinstitucionalDa articulação interinstitucional
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Governação regional e sub-Governação regional e sub-
regional:regional:
 Qualificação dos recursos humanos:Qualificação dos recursos humanos:

–– Formação contínua e adequada às funçõesFormação contínua e adequada às funções
–– Formação dos quadros e dos gestores de topoFormação dos quadros e dos gestores de topo

 Medidas de modernização administrativa:Medidas de modernização administrativa:
–– Sistema Integrado de Gestão e AdministraçãoSistema Integrado de Gestão e Administração

FinanceiraFinanceira
–– Sistema de Informação de Gestão Orçamental eSistema de Informação de Gestão Orçamental e

de Contabilidadede Contabilidade
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Dimensões estruturantesDimensões estruturantes
resultantes da estratégia traçada:resultantes da estratégia traçada:

 Modelo de organização e de gestão do territórioModelo de organização e de gestão do território
regionalregional

 Modelo de desenvolvimento económicoModelo de desenvolvimento económico

 Modelo de desenvolvimento socialModelo de desenvolvimento social

 Modelo de administração públicaModelo de administração pública

Condição fundamental: monitorização da estratégiaCondição fundamental: monitorização da estratégia
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Recursos financeiros aRecursos financeiros a
mobilizar no PDES:mobilizar no PDES:

Investimentos por Prioridade - 2007-2013 (Milhões de Euros)  

 Prioridade PDES  Investimento Total  

Inovação, Empreendedorismo e Sociedade do Conhecimento  200 8% 

Desenvolvimento Sustentável  – Dimensão Ambiental  430 17% 

Potencial Humano e Coesão Social  710 28% 

Cultura e Património  110 4% 

Coesão Territorial e Desenvolvimento Equilibrado  215 9% 

Turismo  210 8% 

Agricultura e Desenvolvimento Rural, Pesca,  

Indústria, Comércio e Serviços  240 10% 

Infraestruturas Públicas  e Equipamentos Colectivos  340 14% 

Governação regional e Sub -regional  45 2% 

TOTAL 2 500 100% 
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Fontes de financiamento:Fontes de financiamento:

 Fundos comunitáriosFundos comunitários

 Receitas própriasReceitas próprias

 Fundos do Orçamento do EstadoFundos do Orçamento do Estado

 EmpréstimosEmpréstimos

 Parcerias público privadasParcerias público privadas


