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Eixo Prioritário 1

• Reforçar a investigação, o desenvolvimento
tecnológico e a inovação

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO
1.b Promoção do investimento das empresas em inovação e investigação, o desenvolvimento
de ligações e sinergias entre empresas, centros de I&D e o ensino superior.

ARDITI

Rede de Inovação

Sistema Regional para o
desenvolvimento da
Investigação, Tecnologia e
Inovação (SRDITI)

IDERAM

Ligação aos Sistemas de
Incentivos

PROBLEMA
2
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Objetivo: Dinamização de projetos em áreas estratégicas de I&D&I nas
empresas, entre empresas e as entidades que integram o Sistema Regional
para o desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (SRDITI),
totalmente alinhados com os objetivos e as prioridades da Estratégia de
Especialização Inteligente (RIS3), por forma a permitir transformar o
conhecimento gerado em novos produtos e serviços.
Destinatários: empresas (PME / NPME / Entidades do SRDITI).
Apoio: O incentivo não reembolsável com limite de €1.500.000 por projeto.
Tipologia de projetos:
Projetos Empresariais Individuais de I&DT.
Projetos de I&DT em co-promoção: parceria entre empresas e entidades
públicas e privadas do SRDITI.
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SOLUÇÃO

SRDITI
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• Criação de uma
Cultura de IDT+I

Criação de uma cultura de
investigação e
desenvolvimento
tecnológico na RAM que
seja capaz de gerar
emprego e crescimento
económico, através da
criação de valor pela
inovação – Interface com o
SRDITI.

Necessidade de
combinar a promoção da
excelência da
investigação com a
necessidade de
desenvolver uma
estratégia focada Cooperação.
• Criação de Valor
pela IDT+I

• Transição para o
Mercado
A criação de valor a
partir da IDT+I
depende, no limite, da
capacidade de
transferir as ideias
inovadoras para o
mercado - PME.

IMPACTO
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QUADRUPLO-HELIX

IDE, IP-RAM
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MAIS
CONHECIMENTO

MAIS
INOVAÇÃO

Atores públicos
Atores de investigação e Inovação
Prestadores de Serviços
Empresas
ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO

GANHOS DE COMPETIITIVIDADE
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More information …
Jorge Faria
Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região
Autónoma da Madeira (IDE, IP-RAM)

