Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira 2014-2020
Perante os novos desafios do crescimento económico e do emprego, a estratégia de desenvolvimento da
Região Autónoma da Madeira, para o período 2014-2020, dá prioridade às intervenções dirigidas ao reforço
da competitividade económica, ao reforço da dimensão social, e das ações de combate aos efeitos das
alterações climáticas, em consonância com a Estratégia Europa 2020.
Pretende-se induzir uma alteração do modelo de intervenção, favorecendo uma focagem e uma concentração
de incentivos orientados para um novo posicionamento dos agentes económicos, mas também, por parte
das entidades públicas com funções de interface nas áreas económico -empresarial e do desenvolvimento
local/regional.
O modelo de intervenção adotado, designado por “Compromisso Madeira@2020”, assenta em cinco áreas
estratégicas: I&D, Inovação e Energia, Competitividade e Internacionalização, Formação de Competências,
Sustentabilidade Ambiental e Coesão Territorial, Coesão Social, e numa vertente transversal da Capacitação
institucional que deve integrar atuações dirigidas à atenuação dos custos de contexto orientando para uma
melhor dinamização dos instrumentos de política e dos apoios. Com esta estratégia pretende-se reposicionar a
RAM na Europa e no Mundo, sendo a diversificação económica e a valorização dos recursos endógenos vetores
de ancoragem sólida, envolvendo as dimensões institucional, económica, social e ambiental.
Constitui este modelo um desafio particularmente exigente, até porque toda a sua conceção está delineada
numa estratégia substancialmente diferente daquela que foi prosseguida nos últimos 25 a 30 anos. Nestas
circunstâncias foi desde logo assumido que a Região é capaz de encontrar elementos de inovação estratégica
que possam ancorar a sua trajetória de desenvolvimento nos próximos anos e, simultaneamente, atenuar
as tendências pesadas de um conjunto de constrangimentos e potenciar a utilização dos investimentos que
foram realizados tanto materiais como imateriais.
Esta estratégia de desenvolvimento regional tem como um dos instrumentos operacionais determinantes os
Fundos Estruturais, designadamente no âmbito do período de programação 2014/2020. Num contexto
generalizado de dificuldades financeiras com que o país se debate, sendo a Região especialmente afectada
por estes contextos por força das vulnerabilidades associadas à ultraperiferia, o potencial financeiro que o
Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira (PO RAM) proporciona, mas também, e sobretudo,
a coerência estratégica, que a utilização dos Fundos exige, transformam este instrumento num elemento
absolutamente determinante para a prossecução da estratégia da região. A intervenção do Programa
Operacional, basear-se-á na seguinte estrutura de eixos prioritários:


Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e inovação



Melhorar o acesso às tecnologias de informação e da comunicação, bem como a sua utilização e

qualidade


Reforço da competitividade das pequenas e médias empresas (PME’s)



Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores



Proteger o ambiente e promover a eficiência de recursos



Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral



Promover a inclusão social e combater a pobreza



Investimento em competências, educação e aprendizagem ao longo da vida



Reforçar a capacidade institucional e a eficiência da administração pública

