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1. Contexto da Programação
Profunda alteração de contexto que teve influência
decisiva na prossecução do PDES, 2007-2013
1. Grande Recessão (2008 - …)
• Contração dos mercados e do crédito à economia e ao Estado
• Constrangimentos orçamentais vs. capacidade de investimento

2. Memorandum de Entendimento entre Portugal e o
FMI/BCE/Comissão Europeia
3. Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Região
(PAEF)

1. Contexto da Programação
A Madeira continua a ser penalizada pelos resultados
de crescimento obtidos até 2009
•Os efeitos recessivos estão a fazer-se sentir de forma mais do que proporcional
(sobretudo nos indicadores de atividade e emprego)

•Aos efeitos da alteração de contexto económico e financeiro associaram-se os
efeitos na Região das alterações climáticas (enxurradas, incêndios florestais e
dengue) que penalizam a recuperação das atividades de especialização

1. Contexto da Programação
Metas e objetivos Europa 2020 e Programa Nacional de
Reformas
A posição da Madeira situa-se aquém do desempenho atual do País e
afastada das metas de referência estabelecidas para 2020, nomeadamente:
• Reforço da I&D e de Inovação - para uma meta, de 3% em 2020 a RAM
atingiu em 2010 um investimento em percentagem do PIB inferior a 0,3%;
• Abandono Escolar precoce - para uma meta de 10% a RAM situava-se,
em 2012 no patamar dos 29%;
• Energias Renováveis - para metas europeia e nacional de 20 e 31% de
peso no consumo de energia final, a RAM situava-se nos 7,5% em 2010.

2. Estratégia de
Desenvolvimento Regional
Ponto de partida: Valorização (económica e social) dos
adquiridos
 Infraestruturação material
 Crescimento do sector turístico
 Iniciativas de atração de atividades de valor acrescentado
e de I&DT
 Rede moderna de equipamentos sociais (saúde, educação
e apoios de proximidade).

2. Estratégia de
Desenvolvimento Regional
Elementos de ancoragem da inovação estratégica:
•Paisagem humanizada e ativos culturais
•Recursos do mar e da biodiversidade
•Capacidade hoteleira instalada
•Parque edificado urbano
•Equipamentos educacionais e de saúde
•Instrumentos de suporte à extroversão e
internacionalização

2. Estratégia de
Desenvolvimento regional
•Desafios estratégicos:
•Utilizar o Turismo como atividade económica em torno da
qual se pode gerar valor acrescentado e emprego que
permita ancorar o relançamento da economia regional
•Materializar o retorno do investimento (público e privado)
em ativos infraestruturais
•Transportes, Ambiente, Educação, Saúde e Habitação

•Potenciar uma maior valorização dos recursos endógenos
•Património natural e edificado, Cultura diferenciadora, Atividades
tradicionais, Biodiversidade e paisagem, Energias renováveis,
Recursos hídricos, Mar e ecossistemas marinhos.

2. Estratégia de
Desenvolvimento Regional
•Pré-determinados:
• Especialização no Turismo
• Atividades tradicionais
• Serviços não turísticos
• Redução da dependência
energética
• Ordenamento do território.

•Incertezas cruciais
• Capacidade de afirmação efetiva
do papel do Sistema Regional de
Inovação
• Impactes das alterações
climáticas e dos riscos ambientais
• Capacidade de atuação
articulada dos agentes do sector
turístico
• Capacidade da União Europeia e
do Estado Português para apoiar
as RUP e a RAM.

2. Estratégia de
Desenvolvimento Regional

Inserir a Madeira nas redes europeias e mundiais de IDT
através de incentivos dirigidos à fixação de investigadores
e de empresas geradoras de Inovação para a
Competitividade e o Emprego.
Promover a utilização de energias renováveis e a eficiência
energética.

Alargar da base económica regional com novas
atividades exportadoras de bens e serviços de
elevado valor acrescentado.
Promover a integração de níveis mais elevados de
IDT+I no cluster do Turismo e Lazer, aumentando a
sua ligação à economia da Região (sectores
tradicionais, cultura e património natural).

Promover a inclusão social pela
via do trabalho e da iniciativa,
renovando nas políticas ativas de
emprego e a dinamização da
economia social e local.

Transformar a Madeira num polo de
excelência na formação de recursos humanos
nas áreas chave de especialização regional
com relevo para a Hospitality.
Consolidar o processo de qualificação do
potencial humano da Região.

Qualificar as redes e sistemas de suporte às
atividades humanas, com adaptação às
alterações climáticas e prevenção e
minimização de riscos naturais, contribuindo
para atenuar as assimetrias territoriais.

3. Políticas públicas 2014-2020

Orientações Estratégicas
Política de Coesão

Políticas
Públicas

Crescimento Inteligente

Competitividade da Economia
Formação do Capital Humano

Crescimento Inclusivo

Promoção do Emprego e da
Inclusão Social

Crescimento Sustentável

Desenvolvimento Sustentável

3. Políticas públicas 2014-2020
Prioridade Temática - Promoção da Competitividade
da Economia
 Inovação e I&DT
 Desenvolvimento Empresarial
•Atuações de política pública (coordenação de intervenções)
•Incentivos às empresas
•Turismo

 Atividades Tradicionais
•Agricultura e Florestas
•Pescas e Aquicultura.

3. Políticas públicas 2014-2020
Prioridade Temática - Formação do Capital Humano
•[Reforçar as condições de apoio ao desenvolvimento do
potencial económico]
•Aumentar a empregabilidade
•Combater o abandono escolar precoce
•Promover a educação e formação ao longo da vida
•Promover a formação avançada

3. Políticas públicas 2014-2020
Prioridade Temática - Promoção do Emprego e da
Inclusão Social
•Melhorar os mecanismos de transição entre escola e vida ativa
•Apoiar a contratação de pessoas de grupos em risco acrescido
de desemprego e de desemprego prolongado
•Apoiar a criação do próprio emprego
•Promover Estágios profissionais
•Promover Programas ocupacionais
•Promover o empreendedorismo social e a economia social
•Apoiar os grupos de risco de exclusão e pobreza
•Modernizar os serviços públicos de emprego

3. Políticas públicas 2014-2020
Prioridade Temática - Desenvolvimento Sustentável
•Ordenamento Urbano e Territorial
•Reabilitação Urbana
•Alterações Climáticas
•Resíduos
•Água
•Energia
•Transportes
•Cultura.

4. Objetivos de Política
e Programação
Desafios Operacionais
•Combinar opções dos Eixos do Diamante estratégico
•Focagem da afectação de recursos a previligiar
•Procurar novas relações virtuosas para o crescimento regional
•Criar interfaces de política regional e de projetos estruturantes
em torno das relações possíveis e virtuosas entre Inovação, I&DT e
Energia - Competitividade e Internacionalização - Sustentabilidade
Ambiental e Coesão Territorial
•Dotar a Região de qualificações que estimulem a diversificação

4. Objetivos de Política
e Programação
Programação multifundos
•Matriz económico-produtiva de apoio ao investimento (via
FEDER e FEADER)
•Matriz imaterial de apoio à inovação e competências (via
FEDER, FSE, FEADER e FEAMP)
•Matriz material (via FEDER e Fundo de Coesão)

Os recursos são escassos e os caminhos
são estreitos, mas a Região tem
argumentos para encontrar uma
trajectória de desenvolvimento no
horizonte 2020!
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