
INOVAÇÃO E SOCIEDADE DO
CONHECIMENTO



O contexto da Globalização

Actuação Transversal

Aposta no reforço dos factores dinâmicos de
competitividade



Objectivos e Orientações Estratégicas para a
Inovação

• Estruturação de um Sistema Regional de Inovação
• Promoção duma cultura de inovação amplamente

participada
• Melhoria da competitividade organizacional
• Articulação da Inovação com a produção Científica

Regional, Nacional e Internacional



Objectivos e Orientações Estratégicas para a
Inovação

• Apostar no turismo, na cadeia alimentar, nos recursos
naturais, no património cultural regional, nas TIC, na
energia, na água e na gestão dos transportes

• Internacionalizar a Região
• Desenvolver mecanismos financeiros adequados ao

financiamento do empreendedorismo e da inovação
• Promover o empreendedorismo
• Apostar em acções inovadoras de modernização da

Administração Pública Regional



Medidas para a Inovação
• Actualização da Estratégia Regional de Inovação
• Incentivar a participação em redes globais de

IDT&Inovação
• Promoção de seminários e conferências de

demonstração das boas práticas e de disseminação da
cultura de inovação

• Lançamento de projectos piloto inovadores e de acções
de inovação sectorial – com parcerias internacionais

• Desenvolvimento de planos de acção conjuntos – para
potenciar as sinergias entre os projectos inovadores



Medidas para a Inovação
• Lançamento de um programa de benchmarking de

inovação, com ênfase na análise comparativa entre
sectores e actividades regionais e europeias

• Criação de acções de formação em gestão da Inovação
e de consultoria em Inovação.



Objectivos e Orientações Estratégicas para as
Tecnologias de Informação e Comunicação

• Continuação da promoção da info-inclusão – formação e
conectividade

• Melhoria da infra-estrutura de Banda Larga
• Desenvolvimento de novos métodos de trabalho que

utilizem as TIC como instrumento de acesso ao mercado
global

• Promoção de níveis elevados de qualidade e de
eficiência dos serviços regionais de telecomunicações



Medidas para as Tecnologias de Informação e
Comunicação

• Banda Larga para Todos
• Promoção de Novos Métodos de Trabalho que utilizem o

conceito de trabalho em rede e à distância, através de
projectos integrados

• Apoio aos agregados mais carenciados na formação, na
aquisição de computador pessoal e na conectividade

• Desenvolver o programa Madeira Digital II, numa lógica
de actualização e complementaridade do actual
programa – serviços on line (públicos e privados) e
conteúdos



Medidas para as Tecnologias de Informação e
Comunicação

• Promover a criação de redes locais de competências e a
sua inserção em redes globais

• Promover a criação de Centros de Excelência
vocacionados para o desenvolvimento e teste de novos
serviços baseados em telecomunicações fixas ou
móveis



Objectivos e Orientações Estratégicas para a
Investigação e o Desenvolvimento Tecnológico

• Reforço da participação regional no Espaço Europeu de
Investigação

• Manutenção da aposta nas áreas prioritárias DS, TIC,
Saúde e Turismo, sem prejuízo de outras que venham a
ser introduzidas pela dinâmica do sistema

• Maior envolvimento do sector privado no sistema de IDT



Medidas para a Investigação e o Desenvolvimento
Tecnológico

• Atracção de investigadores / professores nas áreas
prioritárias

• Criação de cursos de pós-graduação e mestrados com
potencial para atrair alunos do espaço nacional e
europeu

• Reforço das acções de formação avançada
• Aumento da participação em projectos comunitários



Medidas para a Investigação e o Desenvolvimento
Tecnológico

• Investimento em laboratórios científicos associados a
projectos comunitários e em complementaridade com o
Espaço Europeu de Investigação

• Privatização dos laboratórios regionais com potencial de
internacionalização


