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INTRODUÇÃO
No atual quadro de transformação das economias, a Europa estabeleceu uma estratégia ambiciosa para 2020, uma
estratégia baseada em três prioridades que se reforçam mutuamente:




um crescimento inteligente, desenvolvendo uma economia baseada no conhecimento e na inovação;
um crescimento sustentável, promovendo uma economia mais eficiente em termos de utilização dos
recursos, mais ecológica e mais competitiva;
um crescimento inclusivo, fomentando uma economia com níveis elevados de emprego que assegura a
coesão social e territorial.

No centro da visão da Europa para 2020 está o objetivo de liderança ao nível da tecnologia, inovação e
competitividade económica no espaço mundial. Deste modo, o desenvolvimento de estratégias de investigação e
inovação que favoreçam uma especialização inteligente no quadro das competências e oportunidades específicas
dos territórios, constitui um potencial de enorme relevância estratégica no espaço europeu.
Portugal encetou um processo de concepção e implementação de uma Estratégia de Investigação e Inovação,
desafio que se consubstancia no presente documento e que resultou de um esforço colectivo e inovador, de uma
articulação envolvendo múltiplas entidades do sistema de I&I, como organismos da administração pública,
universidades e laboratórios de I&D públicas, entidades de interface, associações empresariais e empresas.
Traduz igualmente o esforço de articulação entre os territórios, nas suas diversas dimensões nacional, regional e
local, do qual resultou uma visão e uma estratégia de I&I para todo o país, mas que considera as especificidades e
potencialidades de cada uma das suas regiões.
Neste sentido, Portugal optou por formular uma estratégia de I&I para uma especialização inteligente multi-nível,
articulada entre as dimensões nacional e regional. Assim, este documento é a síntese dos resultados de um
processo complexo de formulação das prioridades, baseado num trabalho de diagnóstico, de identificação de
temas de vantagens estratégicas inteligentes e auscultação alargado de ‘stakeholders’, quer a nível nacional, quer
a nível regional. Estrutura-se em três partes distintas: a primeira é o resultado desse processo a nível nacional; a
segunda parte contém o resultado desse processo efectuado por cada uma das cinco regiões do continente e das
duas regiões autónomas, integrado no seu processo de planeamento e de reflexão estratégica; a terceira parte faz
um breve sumário do estado atual da articulação multi-nível das seguintes componentes da Estratégia: ‘Policymix’, matriz de cruzamento das prioridades temáticas na sua dimensão territorial, modelo de governação e de
articulação multi-nível e mecanismos de monitorização e avaliação da estratégia.
A primeira parte divide-se em três capítulos, apresentando-se no capítulo 1 o diagnóstico da situação atual,
referindo a evolução positiva observada na última década no Sistema Nacional de Investigação e Inovação (SNI&I),
os estrangulamentos sistémicos que importa resolver, e as oportunidades para responder aos desafios do país nos
próximos anos.
No capítulo 2, descreve-se a visão para o país em 2020, que ambiciona um Portugal mais intensivo em
conhecimento, competitivo, criativo e internacionalizado, com a opção para uma economia baseada em produtos
e serviços transacionáveis ou internacionalizáveis e intensivos em conhecimento. Esta Estratégia detém um papel
determinante nesta visão, enquanto motor do reforço das capacidades e competências de investigação e inovação
e da intensificação das sinergias no Sistema Nacional de Investigação e Inovação. Este capítulo inclui também a
articulação da Estratégia na Europa 2020 e nas políticas nacionais, europeias e transnacionais na área da I& D e da
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Inovação, com destaque para o Horizonte 2020 e para Portugal 2020 que mobiliza os fundos europeus das políticas
de coesão.
No quadro desta visão, o capitulo 3 identifica os objetivos estruturantes que esta Estratégia se propõe atingir, bem
como as prioridades estratégicas inteligentes escolhidas, derivadas da especialização e potencial científico,
tecnológico e económico, organizados por 5 eixos temáticos: 1) Tecnologias transversais e suas aplicações; 2)
Indústrias e tecnologias de produção; 3) Mobilidade, espaço e logística; 4) Recursos naturais e ambiente e 5)
Saúde, bem-estar e território. Em cada eixo é apresentado para cada tema, de forma sintética, a visão para 2020, o
diagnóstico, as vantagens competitivas do país, os principais documentos e estratégias de política pública
existentes e as áreas onde Portugal apresenta maior potencial de inovação e crescimento.
A segunda parte reflete a estruturação regional e resulta do trabalho desenvolvido pelas várias regiões na
construção das respetivas Estratégias Regionais de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente.
Seguindo a estrutura da parte I, inclui assim, para cada uma das sete regiões (5 regiões de Portugal Continental,
mais duas Regiões Autónomas), uma síntese do diagnóstico estratégico, da visão, dos objetivos e das prioridades
estratégicas inteligentes identificadas, que deverão orientar os investimentos em investigação e inovação em cada
um destes territórios.
São identificados os objetivos estruturantes que as Estratégias se propõem atingir, bem como as prioridades
temáticas, derivadas da especialização e potencial científico, tecnológico e económico, designadamente: as
Ciências e Tecnologias do Mar e Recursos Marinhos nas Regiões Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, e Açores.
O Alentejo estende esta prioridade aos Recursos Hídricos; O Turismo polariza o interesse do Norte, Centro, Lisboa,
Alentejo, Algarve, Açores e Madeira; as Ciências da Vida e a Saúde (e Bem Estar) são opções comuns das Regiões
Norte, Centro, Lisboa e Algarve, bem como da Madeira; o Agroalimentar surge como prioridade no Norte, Centro,
Alentejo, Algarve, Açores e Madeira; as Florestas apresentam-se como de interesse para o Centro, Alentejo e
Algarve; a Energia é prioridade para o Centro, Algarve e Madeira; as Tecnologias da Informação e Comunicação
abrangem especialmente o Centro, Algarve e Madeira; a Cultura, Património e Indústrias Criativas e Culturais
abrangem o Norte, Lisboa, Alentejo e Algarve, os Sistemas de Produção são objeto de focalização no Norte e
Centro; a preservação do Património Natural e a Bio-sustentabilidade mobilizam a atenção do Alentejo e Madeira;
a Mobilidade e Transportes são prioritários em Lisboa e na Madeira; a Agricultura é importante para o Alentejo
(nomeadamente regadio) e Açores; o Capital Humano e Serviços Especializados, e a Moda merecem um particular
interesse no Norte; a Biotecnologia, as Cidades Sustentáveis e Inteligentes, a Inovação Rural, e os Materiais no
Centro; os Recursos Minerais no Alentejo; a Sustentabilidade de Infraestruturas na Madeira.
A terceira parte estrutura-se também em três capítulos e constitui uma abordagem, ainda preliminar, de um
processo em curso e em fase de articulação com o exercício de programação do novo ciclo de fundos europeus
estruturais e de investimento para o período 2014-2020.
O primeiro apresenta a matriz de articulação das prioridades temáticas com os territórios, nomeadamente na
dimensão nacional e regional, assim como a primeira delineação dos princípios norteadores do policy-mix. Seguese, o capítulo 2, que propõe um modelo de governação multi-nível, cooperativo e partilhado, com o nível de
coordenação política, de aconselhamento e avaliação, incluindo um Comité Internacional de Avaliação Estratégica
que irá aferir a forma como a estratégia está a ser implementada nomeadamente no que se refere à eficácia da
execução da mesma e à análise dos seus resultados e impactes, e um secretariado técnico executivo de
implementação ao nível intermédio. Por último, no capítulo 3, são identificados alguns princípios para a
monitorização e avaliação da Estratégia, para possibilitar o seu acompanhamento e alteração de percurso caso
necessário, através de uma bateria de indicadores e de metodologias sólidas de avaliação independente, incluindo
a difusão pública dos seus resultados.
Em anexo são apresentadas as atuais versões integrais das estratégias de especialização inteligente nacional e
regionais, incluindo ainda as metodologias seguidas no seu desenvolvimento: formulação da estratégia, aos
diferentes níveis, assim como o racional das vantagens estratégicas inteligentes, nomeadamente a análise do
processo de auscultação aos ‘stakeholders’ e o diagnóstico prospectivo realizado para cada temática.
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A Estratégia de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente agora apresentada, nas suas vertentes
nacional e regionais, pretende responder aos desafios que atualmente se colocam a Portugal, no domínio da I&I
designadamente fomentando a consolidação e o reforço das interações dos atores do Sistema, ao mesmo tempo
que promove a eficácia das políticas públicas, através de uma visão partilhada e agregadora. Procura-se, assim,
reforçar a qualidade do Sistema I&I e mobilizar as suas competências e capacidades científicas, tecnológicas e de
inovação para o desenvolvimento de novos produtos e serviços, para a melhoria de produtos e processos, e para o
reforço da inovação organizacional, com vista a um desenvolvimento económico eco-sustentável e intensivo em
tecnologia e conhecimento, a criação de emprego, e um melhor e mais inteligente posicionamento competitivo da
economia portuguesa no mercado internacional.

6

PORTUGAL 2020 - Estratégia de Especialização Inteligente (vJan2014)

I. ESTRATÉGIA NACIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE
Diagnóstico
Na última década, a economia portuguesa, incorporando as orientações emanadas da Estratégia de Lisboa, =e
mais recentemente da Estratégia Europa 2020, conheceu algumas evoluções relevantes que têm vindo a contribuir
para a consolidação e reforço qualitativo do Sistema Nacional de Investigação e Inovação (SNI&I), assim como para
a mudança do perfil de intensidade tecnológica e de conhecimento da economia, assistindo-se ao aumento do
investimento em torno de atividades com maior potencial de criação de valor acrescentado e ao reforço do
posicionamento do país no mercado internacional.
Apesar de uma evolução positiva, a degradação da conjuntura internacional e nacional no final da década, veio
colocar novos desafios que reforçam a necessidade da definição e implementação de uma Estratégia Nacional de
Investigação e Inovação, consensualizada em termos políticos e de território, por forma a potenciar maior eficácia
e eficiência na ação.
Figura 1 - Organograma do Sistema de Investigação e Inovação Português em 2012

Fonte: Diagnóstico do Sistema de Investigação e Inovação. Desafios, forças e fraquezas rumo a 2020. Lisboa, FCT, 2013
No presente capítulo serão referenciados os principais elementos de diagnóstico atual do Sistema Nacional de
Investigação e Inovação complementados com as conclusões dos diagnósticos das regiões e com os resultados das
avaliações estratégicas do QREN, concluindo-se com a matriz SWOT Nacional. Nesta análise, serão ainda
identificados os principais desafios que a médio prazo (num horizonte de 2020) se colocam a Portugal e às suas
regiões NUTS II em matéria de I&D&I.
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Posição Competitiva de Portugal no Panorama Europeu e Internacional
Na década de 2000-2010, Portugal manteve a sua aposta na aceleração do esforço em I&D nomeadamente no
respeitante à afetação de recursos, o que permitiu alargar de forma significativa a sua base científica e tecnológica.
O Sistema Nacional de Investigação e Inovação cresceu a uma taxa média anual de 8%, em termos de recursos
humanos e financeiros, revelando uma tendência favorável em indicadores como a despesa em I&D (DI&D) em
percentagem do PIB e o número de diplomados pelo ensino superior em áreas científicas e tecnológicas, em
permilagem da população na faixa etária dos 20-29 anos. Esta evolução foi em larga medida determinada pelos
atores mais dinâmicos do SNI&I, nomeadamente as instituições semi-públicas que atuam como mediadoras dos
atores tradicionais. Contudo, apesar do crescimento registado, a convergência com a União Europeia (UE) continua
a ser uma meta por alcançar (em 2011, o investimento em I&D representava cerca de 75% da média da UE).
No período em análise, o SNI&I beneficiou de transformações relevantes na estrutura de mobilização de recursos.
A composição do sector público e semipúblico modificou-se substancialmente, com a consolidação das
universidades, dos seus centros e institutos de investigação, tornando-se estas instituições a parte mais dinâmica e
visível do sector. Em sentido inverso, assinala-se o peso marginal do sector Estado, que teve um crescimento
médio anual negativo de 4,3%, com a queda significativa do peso dos Laboratórios de Estado em execução de
atividades de I&D (entre 2000 e 2010 o seu peso passou de 23,9% para 7,5%). Por seu turno, o sector empresarial
foi-se posicionando no centro do sistema, passando a ser um ator mais determinante na execução e financiamento
das atividades de I&D, embora no fim da década continue a revelar uma participação insuficiente na mobilização
de recursos do sistema, se se considerar a configuração típica dos países mais desenvolvidos.
Neste percurso salientam-se, assim, os sectores Ensino Superior e Empresas que, enquanto executores,
consolidam a sua posição de protagonistas do SNI&I, enquanto o sector Estado vê a sua atuação quase circunscrita
ao papel de financiador (cerca de 45% em 2010, um valor que representa um ponto percentual acima do sector
empresas)

Figura 2 –Fontes de Financiamento das Despesas em I&D

Fonte: Eurostat- Diagnóstico do Sistema de Investigação e Inovação. Desafios, forças e fraquezas rumo a 2020. Lisboa, FCT, 2013

Considerado na totalidade, o SNI&I manifesta uma densidade de atores, e de interações entre estes, que o
aproxima dos sistemas mais desenvolvidos e proporciona condições determinantes para a melhoria do
desempenho inovador das empresas.
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O sistema caracteriza-se ainda por uma concentração nas três regiões de maior tradição de localização das
atividades de I&D&I – Lisboa, Centro e Norte, embora denote um crescimento assinalável em todas as regiões do
país.
O aumento da capacidade científica de base do sistema, tanto em termos de recursos humanos como financeiros e
estruturais, com o efeito de massa criado, possibilitou que os resultados do sistema crescessem de forma
assinalável. Em particular, a produção científica registou taxas de crescimento médio anual na ordem dos 14%,
tendo quase triplicado.
Uma análise mais aprofundada do SNI&I revela que se verificou uma concentração do investimento em quatro
grandes objetivos socioeconómicos: promoção da produtividade e das tecnologias industriais; promoção geral do
conhecimento; transportes, telecomunicações e outras infraestruturas; e saúde. As ciências da engenharia e
tecnologia, nomeadamente as das tecnologias horizontais, destacam-se pelo seu peso ao nível da mobilização de
recursos, quer humanos quer financeiros, em larga medida derivado do peso do sector das empresas nestas
tecnologias.
No que diz respeito ao perfil da produção científica, quando considerado mais ao detalhe, manifesta-se a sua
diversificação por região (NUTS II), contribuindo cada uma, de forma específica, para o conjunto da produção
nacional: o Norte tem um maior número de publicações nas Ciências da Vida eCiência dos Materiais; o Centro e
Lisboa, em Engenharia Eletrotécnica e Eletrónica; o Alentejo, nas Ciências do Ambiente; o Algarve e os Açores, na
Biologia Marinha e Aquática; a Madeira, na Física Aplicada.
O perfil de especialização da produção científica portuguesa, enquanto distribuição das publicações por domínios
científicos em comparação com a União Europeia (27), revela uma elevada especialização nas Ciências do Mar,
para além de uma especialização relevante em Ambiente e Biologia.
Apesar de todo o esforço nacional realizado em I&D&I, é visível que os resultados de natureza económica
associados não refletem, ainda, o processo de transformação observado ao longo das últimas décadas. Para
começar, o nível atingido no esforço de patenteamento continua a ser muito baixo face à média europeia. Como
principais obstáculos ao desenvolvimento de atividades de inovação identificam-se o nível de custos e de
financiamento, a par de estratégias empresariais que ainda valorizam pouco os fatores imateriais da
competitividade, assim como, a nível de mercado, a incerteza e o domínio das empresas estabelecidas.
Mesmo assim, o dinamismo do sector de I&D e o aumento da capacidade de inovação das empresas contribuíram
para uma taxa de cobertura positiva da Balança de Pagamentos Tecnológica (pela primeira vez em 2007), com uma
contribuição da venda de serviços de I&D ao estrangeiro e uma redução da importação de tecnologia, dada a
maior capacidade de produzir tecnologia endogenamente.
Em relação à média da União Europeia, Portugal apresenta uma maior percentagem de empresas com inovação de
serviços e processos e uma menor percentagem de empresas com inovação de bens e com introdução de novos
produtos no mercado. As atividades de inovação mais comuns no País são a aquisição de maquinaria,
equipamento e software, a formação para atividades de inovação e a realização de atividades de I&D intramuros.
Identifica-se uma baixa percentagem de empresas com aquisição externa de I&D e com aquisição de outros
conhecimentos externos (tanto em Portugal como na União Europeia).
Comparativamente aos seus parceiros europeus, e segundo os últimos dados do Innovation Union Scoreboard
2013, Portugal apresenta-se assim como um “Inovador Moderado”, o que significa que ainda tem um longo
caminho a percorrer para alcançar as economias europeias mais inovadoras. Neste âmbito, refira-se também as
dificuldades de interligação entre os diferentes intervenientes no processo de inovação e que acaba por se refletir
na baixa incorporação do conhecimento no tecido económico e tradução, em valor, dos resultados da I&D, visíveis
designadamente no ainda baixo peso das atividades intensivas em tecnologia ou conhecimento.
Contudo, um conjunto relevante de empresas vivenciando de forma crescente níveis mais intensos de
concorrência internacional, em cenário de fortes constrangimentos no mercado nacional e de degradação da
economia europeia, têm reforçado o investimento em fatores imateriais de competitividade, como sejam a I&D, as
9
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capacidades de organização e gestão, as questões relacionadas com o design e as marcas, com a qualidade, o
ambiente e a eficiência energética, e a introdução de TIC.
Efetivamente, o reconhecimento internacional, a qualidade, a inovação e o valor acrescentado dos produtos e
serviços (assim como das respetivas cadeias de valor) assumem-se cruciais numa pequena economia muito aberta
ao exterior. Este foi um dos elementos estratégicos de base às opções assumidas em matéria de fundos estruturais
no período 2007-2014, e que se traduziu numa clara orientação dos apoios públicos para a consolidação do
Sistema Nacional de Investigação e Inovação, para o aumento da produção transacionável e internacionalizável e
das exportações, e para o reforço da presença das instituições portuguesas em redes e plataformas internacionais
de conhecimento.
Em sequência vêm-se observando alguns sinais positivos de alteração no perfil de especialização da economia,
com o aumento qualitativo da composição das exportações da indústria.

Figura 3 - Evolução do Perfil Tecnológico do Esforço de Exportação na Indústria
(Origem do emprego industrial direto e indireto por níveis tecnológicos, em milhares)

Fonte: AM&A com base em OCDE, Input-Output Tables, STAN, INE, Contas Nacionais e DPP, Matrizes de Input-Output; Competitividade e
Internacionalização da Economia Portuguesa – Diagnóstico Prospetivo, MEE, 2013

A economia portuguesa apresenta ainda um claro perfil de especialização em atividades de baixa ou média
intensidade tecnológica, particularmente concentradas no Norte e no Centro do País. No que se refere às
atividades intensivas em tecnologia e/ou conhecimento, existe um claro perfil de especialização associado à
indústria dos transportes, incluindo equipamento eletrónico e elétrico.
A estrutura produtiva tem uma elevada concentração no sector dos serviços, dos quais apenas cerca de 40% são
intensivos em tecnologia. A indústria transformadora centra-se sobretudo em sectores de baixa-média tecnologia
(77,6% do VAB), embora alguns destes sectores registem elevados níveis de sofisticação tecnológica, como é o
caso dos têxteis e do calçado. Salienta-se que a indústria transformadora beneficia da especialização científica
10
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nacional em várias áreas, tais como Ciência dos Materiais Compósitos, Ciência dos Biomateriais, Engenharia
Química, Engenharia da Indústria Transformadora, Engenharia Industrial, Investigação Operacional e outras.
Acresce ainda a existência de um tecido empresarial formado por uma percentagem muito elevada de empresas
de pequena dimensão e com pouca apetência colaborativa e associativa, ainda muito centradas na produção não
transacionável e no mercado interno, pouco produtivas e com fraca capacidade de criação de valor acrescentado e
a persistência de fragilidades nos domínios da organização e gestão por parte das empresas, destacando-se o
diminuto recurso e valorização da formação profissional, e a tendência a privilegiar os investimentos materiais.
Apesar do legado de impulsionadores do comércio internacional, as empresas portuguesas registam ainda uma
fraca intensidade exportadora. De facto, após a entrada na União Europeia, o peso das exportações da economia
portuguesa no PIB manteve-se, até há bem pouco tempo, em torno dos 30%, refletindo um ritmo insuficiente de
inserção nos mecanismos do mercado interno e da globalização, bem como dificuldades na especialização de
produtos e na diversificação de mercados, e evidenciando uma maior apetência pelas atividades não
transacionáveis dirigidas à procura interna.
Neste sentido, a atual estrutura das exportações nacionais, dirigidas maioritariamente aos nossos parceiros
europeus e em particular a Espanha, assume-se como uma fragilidade, principalmente tendo em conta as atuais
perspetivas de crescimento destes mercados.
Refira-se ainda alguma dificuldade no posicionamento estratégico do País no mercado internacional, oscilando
entre a opção pelos baixos custos de produção e a opção pela valorização dos produtos suportada por fatores
competitivos avançados. “As empresas e as fileiras industriais nacionais vêem-se, muitas vezes, pressionadas
concorrencialmente “por cima” e “por baixo” ficando entre dois grupos diferenciados, isto é, de um lado, as
empresas do mundo mais desenvolvido vocacionadas para produtos de gama média-alta e alta suportados por
fatores competitivos avançados e dotadas de organizações comerciais e por outro lado empresas de países que
1
produzem nas gamas média e média-baixa com base em baixos custos de produção (nomeadamente salariais).”
Para além das dificuldades de penetração nos mercados internacionais, as empresas enfrentam ainda (e também
na sequência do atual ciclo económico) dificuldades acrescidas na obtenção de financiamento – a perceção de
risco mantém-se elevada e a capacidade de recurso a outras formas de financiamento, que não os financiamentos
bancários, é diminuta.
Orientado por uma primeira experiência de clusterização, que identificou alguns setores com potencial de
crescimento e impacte sobre a economia, o País deu os primeiros passos numa estratégia de focalização em
atividades com maior intensidade tecnológica, na valorização dos setores denominados “tradicionais” e na aposta
em domínios com potencial, como o mar, a saúde, o turismo ou a energia. A avaliação independente desta
iniciativa revelou resultados positivos em matéria de cooperação e inovação, mas também recomendou a
introdução de alterações que reforcem o compromisso em termos de resultados dos Clusters reconhecidos, assim
como maior ambição política em matéria de prioridades de apoio.
Refira-se, ainda, o esforço significativo, nos últimos anos, efetuado na introdução e utilização das TIC, em especial
na Administração Pública, do qual resultaram importantes mais-valias para cidadãos e empresas, com a diminuição
dos custos de contexto e com ganhos processuais e de simplificação significativos (por exemplo, no que concerne
ao cumprimento das obrigações fiscais, na criação de diversos centros de atendimento multisserviço que
aumentaram a proximidade com os cidadãos, ou na agilização de processos fundamentais para a dinamização
económica, como a criação de empresas ou o licenciamento industrial). O elevado nível de disponibilização de
serviços on-line na Administração Pública e a boa adesão do tecido empresarial às medidas do e-government são
reveladoras da valia e do sucesso das mesmas.

1

Diagnostico Prospetivo “Competitividade e Internacionalização da Economia Portuguesa”, 2013.
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No âmbito da energia, a excessiva dependência energética do petróleo tem vindo a ser mitigada pela priorização
do investimento em energias renováveis para a produção de eletricidade, onde o país apresenta uma boa
performance face aos seus congéneres europeus.
O Turismo assume uma dimensão relevante em termos de valor acrescentado e emprego, representando também
um eixo de exportações onde a economia portuguesa surge numa posição favorável. Beneficia do património
natural, associado ao património cultural e arquitetónico, que contribuíram igualmente para a valorização do setor
e para o aumento da qualidade e variedade dos serviços prestados.
Não obstante os sinais positivos de evolução, a economia portuguesa continua a apresentar importantes
debilidades estruturais que condicionam o seu desempenho e que se revelam na evolução quase anémica do PIB
na última década.
É inevitável nesta análise de diagnóstico, destacar a crise económico-financeira internacional de 2008-2009, que
evidenciou as fragilidades existentes no domínio da governação económica e monetária da União Europeia,
incapaz de conter a crise das dívidas soberanas, que afetaram sobretudo os países da coesão, como Portugal. Os
problemas estruturais do País, o crescimento “voltado para dentro” e a debilidade competitiva de muitos
segmentos do tecido empresarial, a par dos movimentos especulativos e da posterior adoção de fortes medidas de
consolidação das contas públicas, conduziram a uma degradação, sem precedentes nas últimas décadas, do
desempenho da economia portuguesa, cujas consequências sobre a estrutura produtiva estão ainda longe de
poder ser determinadas.

Figura 4 - Crescimento económico: desaceleração, estagnação e recessão
(evolução do nível de atividade económica; valores trimestrais a preços de 2006)

Fonte: INE e Banco de Portugal; Competitividade e Internacionalização da Economia Portuguesa – Diagnóstico Prospetivo, MEE, 2013

Esta conjuntura económica fortemente desfavorável, marcada pelo Programa de Ajustamento Estrutural a que
Portugal se submeteu em 2011, constitui, assim, uma das principais ameaças à implementação de uma estratégia
de especialização inteligente, designadamente pela quebra dos estímulos que advêm da procura interna, pela
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contração do investimento (público e privado) com grande impacte no processo de modernização da
Administração Pública e na capacidade financeira do SNI&I (instituições científicas e entidades de suporte
empresarial), e pelo aumento do desemprego que, para além dos custos sociais subjacentes, desvaloriza,
desmotiva a população ativa e reduz o seu potencial, designadamente pela fuga de competências.
Neste contexto, há que realçar o recente equilíbrio obtido na balança corrente e de capital, tradicionalmente
deficitária. A manutenção deste resultado depende, pois, da forma como as empresas portuguesas conseguirem
dar resposta à crise. Neste sentido, torna-se determinante a prossecução de uma estratégia de internacionalização
sustentada, que evolua para uma economia de exportação de bens e serviços de alto valor acrescentado, na qual a
I&D e a Inovação se assumam como fatores determinantes.

Análise SWOT
Como resultado do diagnóstico efetuado nos pontos anteriores, apresenta-se uma sistematização das Forças,
Fraquezas, Ameaças e Oportunidades identificadas de forma comum.

Forças

Fraquezas

 Existência de infraestruturas de suporte à inovação que se
traduzem em acréscimos de investimento em I&D com forte
visibilidade internacional.
 Crescente centralidade das empresas em atividades de I&D,
com algumas grandes empresas incluídas no EU Industrial R&D
Investment Scoreboard.
 Existência de Clusters estratégicos em segmentos competitivos
tais como: setor agroalimentar, florestal, industrial, automóvel,
aeronáutico, com elevado potencial de crescimento em termos
de criação de emprego, exportações e volumes de negócio.
 Estrutura económica regional com áreas de especialização
tradicionais capazes de adaptar a sua diversidade a múltiplos
setores de atividade.
 Evolução favorável da economia portuguesa em matéria de
internacionalização, registando desempenhos exportadores
mais dinâmicos.
 Competitividade turística caracterizada por um património
histórico, cultural, natural e paisagístico diversificado e
relevante. Riqueza dos recursos endógenos e aumento da
capacidade hoteleira.
 Disponibilidade de recursos naturais e energéticos endógenos
(hídricos, termais, geológicos, florestais, biológicos, minerais
não metálicos) significativos para a produção de energia
renovável.
 Posicionamento geoestratégico com boa inserção nas redes
comerciais transeuropeias e existência de infraestruturas
logísticas em localizações privilegiadas.
 Existência de capacidade e qualidade no ensino superior para
formação/qualificação de quadros em áreas relevantes.
 Ambiente favorável à criação de atividades empresariais e
logísticas, com destaque para os setores da alta e média
tecnologia.
 Aumento da utilização de TIC e de infraestruturas de
telecomunicações.
 Políticas de regulação dos mercados/instrumentos financeiros.
 Crescimento sustentado da produção científica nacional em
todos os domínios científicos e tecnológicos, evidenciando um
perfil de especialização científica em determinadas áreas, por
comparação com a UE27.
 Crescimento dos resultados de Investigação e especialização
científica em áreas com potencial emergente e áreas com
capacidade de I&D instalada.
 SNI&I com os componentes essenciais presentes e com
potencial interligação entre eles.
 Melhoria no funcionamento das estruturas implementadoras
das funções do policy-making e da programação, do governo e

 Fraco crescimento económico associado a uma perda de
dinamismo e a fortes assimetrias intrarregionais.
 Elevada taxa de desemprego, em especial de jovens
qualificados e dificuldades de reintegração dos
desempregados de longa duração.
 Baixo nível de qualificação da população com impacto
direto nos baixos níveis de produtividade.
 Capacidade reduzida do tecido económico em absorver
população qualificada.
 Desajuste entre as competências produzidas no sistema
educativo e as necessidades do mercado.
 Debilidades colaborativas entre as instituições de
investigação e as empresas.
 Debilidades no financiamento das empresas para suporte à
inovação, à internacionalização e ao empreendedorismo.
 Tecido empresarial constituído por unidades de reduzida
dimensão com reduzido trabalho em rede, que produzem
bens/serviços de baixa intensidade em tecnologia.
 Investimento insuficiente em I&D.
 Ausência de estratégias promocionais da região a nível
internacional que fixe visitantes, especialmente no setor
do turismo.
 Elevada dependência energética associada a um baixo
índice de eficiência energética e com elevados
desperdícios nos setores da construção e indústria.
 Insuficiente penetração das TIC nas famílias e empresas e
fraca incorporação no processo produtivo.
 Lacunas ao nível da rede de infraestruturas logísticas e da
sua ligação às redes de transportes e da capacidade de
oferta de serviços avançados às empresas.
 Dificuldade de captação de investimento interno e externo
para setores emergentes e défice ao nível da gestão e dos
serviços de apoio às empresas.
 Reduzida articulação entre os sectores agroalimentar,
aquicultura, biotecnologias e turismo, com fraca
incorporação de produção regional nos consumos da
hotelaria e turismo, particularmente na região do Algarve.
 Subsistência de debilidades estruturais na orientação
exportadora.
 Burocracia e complexidade administrativa.
 Fraca governação e articulação das políticas de I&D.
 Escassa atividade de avaliação (ex-ante, ínterim, ex-post)
de políticas e de programas nacionais.
 Reduzido impacto mundial da produção científica
portuguesa.
 Número insuficiente de patentes nacionais.

13

PORTUGAL 2020 - Estratégia de Especialização Inteligente (vJan2014)
da administração central, maior flexibilidade institucional e
uma melhor afetação dos recursos, baseada em avaliações
internacionais de projetos e de instituições.
 Número significativo de instituições de I&D classificadas como
excelentes por avaliação internacional.
 Boas infraestruturas de I&D, com peso crescente das
infraestruturas eletrónicas (Ciência).

Oportunidades
 Integração e alinhamento com a política europeia de estímulo
ao crescimento inteligente, sustentável e inclusivo: HORIZON
2020, COSME, Fundos Estruturais,…
 Internacionalização do Sistema Nacional e Regional de
Inovação com uma maior tendência para a diversificação das
fontes de financiamento à I&D.
 Potencial dos setores e sistemas produtivos nacionais e
regionais na promoção de um crescimento inteligente,
impulsionando as exportações e a diversificação de atividades.
 Valorização dos recursos endógenos através do potencial
turístico em Portugal.
 Potencial de desenvolvimento e internacionalização das PME
através de uma valorização da produção regional e expansão a
novos mercados.
 Potencial de desenvolvimento de um cluster marítimo,
aproveitando os recursos existentes e setores complementares.
 Exploração de plataformas e infraestruturas logísticas que
potenciem o setor dos transportes e serviços complementares.
 Aumento da penetração da Internet de banda larga e da
utilização generalizada das TIC.
 Aposta no ensino técnico e na articulação dos sistemas de
ensino e formação profissional em regime dual – alternando o
ambiente em sala com o ambiente de trabalho.
 Potencial energético para desenvolvimento de energias
renováveis e maior eficiência energética.
 Potencial de aproveitamento de tecnologias limpas e
sustentáveis, eco eficientes e crescente procura de produtos
biológicos.
 Fomento do empreendedorismo como contributo para a
dinamização económica e reintegração no mercado de
trabalho.
 Existência de indústrias culturais e criativas relevantes no
tecido empresarial e na estrutura de emprego.
 Aprofundamento das relações políticas e comerciais com novos
espaços económicos.
 Áreas de negócio emergentes relacionadas com a prestação de
serviços sociais e de saúde decorrentes do envelhecimento da
população.
 Crescente percentagem de empresas com atividades de
inovação indiciando uma maior capacidade tecnológica
endógena e uma crescente apropriação de recursos financeiros
e humanos.
 Potencial de crescente especialização em serviços intensivos de
conhecimento e consolidação da base científica do país.
 Especialização científica coincidente com áreas de
especialização económica.
 Especialização económica, em alguns Clusters da indústria
transformadora, com elevado potencial, para a exploração de
economias de escala, de vários tipos de sinergias e
externalidades positivas, através da transferência de
conhecimento e o upgrade tecnológico.
 Vantagem competitiva em recursos naturais derivada de uma
plataforma continental com dimensão 18 vezes superior ao
território.
 A condicionalidade ex-ante para os fundos estruturais para
uma estratégia nacional de investigação e inovação como uma
oportunidade de relançar o debate e a formulação regular de

Ameaças
 Instabilidade macroeconómica.
 Manutenção de fortes restrições de financiamento às
empresas.
 Elevada dependência energética traduzindo-se em elevados
custos de contexto.
 Desinvestimento crescente na qualificação originado pela
falta de recursos das empresas e famílias e pela saída de
quadros qualificados para o exterior.
 Abandono de investimentos, intensificando-se a fraca
presença de capitais estrangeiros em Portugal bem como a
transferência de centros de decisão para o exterior.
 Fraco planeamento estratégico ao nível de infraestruturas
de logística.
 Forte dependência do setor do turismo de fatores externos.
 Envelhecimento acentuado da população e baixas taxas de
natalidade cada vez menos compensadas pelos fluxos
migratórios.
 Desinvestimento público, por motivos de constrangimento
orçamental, nos domínios da I&D&I.
 Progressivo esgotamento da possibilidade de uma
utilização continuada dos recursos naturais à margem de
um quadro de desenvolvimento sustentável.
 Crescente pressão competitiva relacionada com o
crescimento de novos espaços económicos (alargamento
europeu e países asiáticos).
 Manutenção da perda competitiva de Portugal no espaço
europeu por incapacidade de valorização económica do
conhecimento, traduzida na manutenção de uma economia
especializada em atividades de baixa ou média baixa
intensidade de tecnologia e/ou conhecimento com forte
concorrência e com fraca circulação de conhecimento no
sistema.
 Níveis elevados de custos de contexto para a atividade
económica, especialmente ao nível da administração
pública.
 Concentração das fontes de financiamento nacionais num
número reduzido de atores
 Regiões insulares ultraperiféricas com reduzida dimensão
do mercado local e ausência de massa crítica dos sistemas
de IDT+I
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estratégias nacionais de investigação e inovação.
 Dimensão adequada à experimentação.
 Capacidade crescente das entidades do sistema científico em
competir internacionalmente em consórcios de projetos de
investigação, ou como prestadoras de serviços, e de soluções
tecnológicas no mercado europeu.
 Espaço europeu de colaboração potenciador da participação
das empresas em projetos de I&D.

Do diagnóstico efetuado, tendo presente a caracterização do perfil de I&D&I de Portugal e das suas regiões NUTS
II, sobressaem um conjunto de constrangimentos e desafios que irão constituir a base de reflexão para a definição
das prioridades e opções estratégicas.
Para permitir uma análise SWOT focada nas prioridades estratégicas definidas, foi efetuado um enquadramento
adicional dos pontos diagnosticados face às prioridades temáticas definidas no âmbito da Resolução do Conselho
de Ministros nº 33/2013 de 20 de Maio, para o domínio da Competitividade e Internacionalização. Assim, as duas
prioridades que se alinham diretamente com o objetivo do exercício de especialização inteligente para a inovação
são as seguintes:
1.

Reforço das Capacidades de Investigação e Inovação e Desenvolvimento das ligações e sinergias entre
Empresas e Instituições de I&D (Reforçar a oferta e a procura de conhecimento, tecnologia e serviços
especializados)

2.

Incentivo ao investimento empresarial em inovação, criatividade, internacionalização e formação

Foi avaliada a relação de todos os pontos diagnosticados com estas duas prioridades e de seguida foram
construídas as matrizes SWOT para cada dimensão (S-O; S-T; W-O; W-T), de forma a identificar as áreas em que os
pontos fortes e fracos contribuem para potenciar ou anular as oportunidades e ameaças. Assim temos como
resultado da análise SWOT por prioridade:
Reforço das Capacidades de Investigação e Inovação e Desenvolvimento das ligações e sinergias entre Empresas
e Instituições de I&D
A análise SWOT para esta prioridade destaca como oportunidades, a crescente percentagem de empresas que
apresentam capacidade tecnológica endógena e ainda a oportunidade de criação de uma estratégia nacional de
investigação e inovação. Estas oportunidades são potenciadas pela generalidade das forças, donde se destacam a
existência de Clusters e de infraestruturas de suporte à Inovação, de conhecimento científico em áreas relevantes,
do fortalecimento da capacidade de I&D nas empresas e da existência de quadros altamente qualificados em
importantes áreas de conhecimento.
O potencial energético para desenvolvimento de energias renováveis bem como o potencial de desenvolvimento
de um Cluster marítimo poderão ser bem aproveitados se associados a estratégias que potenciem a
disponibilidade de recursos naturais associados a um fortalecimento de I&D nas empresas que permita a
transformação do conhecimento gerado em valor económico.
Ao nível das debilidades que dificultam ou que podem levar ao desaproveitamento das oportunidades existentes,
destaca-se o investimento ainda insuficiente em I&D, mas, mais importante, as debilidades colaborativas entre
instituições de investigação e empresas estão entre os principais pontos fracos que dificultam o aproveitamento
de oportunidades no âmbito da crescente especialização em serviços intensivos de conhecimento e consolidação
da base científica do país.
Refira-se ainda a capacidade reduzida do tecido económico em absorver população qualificada, aspeto a que não
será indiferente o atual contexto de difícil acesso ao financiamento. A integração de quadros qualificados é
efetivamente uma forma de potenciar a ligação das empresas às infraestruturas científicas, grande parte das quais
são simultaneamente estabelecimentos de ensino superior.
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No que respeita ao impacto das forças nas ameaças, poder-se-á concluir que o crescimento relevante dos
resultados de investigação e especialização científica em áreas com potencial emergente e em áreas com
capacidade de I&D instalada, poderá anular a ameaça de existir uma economia especializada em atividades de
baixa intensidade tecnológica com fraca circulação do conhecimento no sistema, desde que se consiga promover a
adequada transferência desses resultados para o tecido empresarial.
Importa relevar ainda que o crescimento da capacidade de I&D nas empresas, bem como o desenvolvimento de
Clusters estratégicos em segmentos competitivos, permite mitigar a pressão para a redução dos recursos afetos às
infraestruturas científicas, potenciando assim um triângulo virtuoso com as debilidades colaborativas entre
instituições de investigação e empresas. Para tal, deverão ser desenvolvidas politicas que permitam um crescente
financiamento do I&D por parte das empresas tendo em vista a sua valorização económica no âmbito das suas
estratégias empresariais.
Das vulnerabilidades que poderão contribuir para potenciar as ameaças, destaca-se o investimento insuficiente e a
fraca governação e articulação das políticas em I&D, assim como as debilidades colaborativas entre as instituições
de investigação e as empresas. Estas aumentam claramente a exposição às ameaças de redução de recursos
humanos e financeiros associados às infraestruturas de ciência e tecnologia e de uma economia especializada em
atividades de baixa ou média-baixa intensidade de tecnologia e/ou conhecimento com forte concorrência e com
fraca circulação de conhecimento.
Desta forma, o incentivo ao crescimento do investimento em I&D por parte das empresas em articulação com as
infraestruturas de ciência e tecnologia, assume-se como uma linha de desenvolvimento claramente prioritária, sob
pena de expor as debilidades existentes às ameaças identificadas e traduzir-se na efetiva destruição de valor na
economia.
Incentivo ao investimento empresarial em inovação, criatividade, internacionalização e formação
No que respeita à promoção do investimento empresarial em Inovação, Criatividade, Internacionalização e
Formação, destacam-se várias oportunidades claramente potenciadas por pontos fortes existentes.
Assim, o potencial dos setores e sistemas produtivos nacionais e regionais na promoção de um crescimento
inteligente, e a sua associação com a internacionalização da PME, têm elevado potencial de aproveitamento
devido à crescente capacidade de I&D nas empresas, principalmente quando associada a Clusters estratégicos
competitivos, ou áreas de especialização regional, e a uma crescente vocação internacional da economia.
Também a capacidade crescente das empresas ao nível da inovação surge reforçada por estes fatores, mas
também pela existência de quadros qualificados em áreas relevantes e pela crescente utilização das TIC nos
processos de negócio e na organização interna das empresas.
Todas as forças identificadas potenciam o aproveitamento da oportunidade gerada pela exigência de definição de
um quadro estratégico para a investigação e inovação através da especialização inteligente.
Existem lacunas ao nível da constituição do tecido empresarial português, atendendo ao peso significativo de
unidades de reduzida dimensão, com um reduzido trabalho em rede e com produção de bens/serviços de baixa ou
média baixa intensidade de tecnologia e/ou conhecimento, que podem colocar em causa o potencial de
desenvolvimento e internacionalização das PME através de uma valorização regional e expansão a novos
mercados.
O fraco crescimento económico associado a uma perda de dinamismo e a fortes assimetrias entre regiões, bem
como o ainda insuficiente investimento em I&D, podem agir como entraves à oportunidade de crescente
percentagem de empresas com atividades de inovação que indiciam uma maior capacidade tecnológica endógena
e uma crescente apropriação de recursos financeiros e humanos.
As dificuldades detetadas na captação de investimento, principalmente o externo, são igualmente mitigadoras das
oportunidades identificadas, às quais urge responder com a criação de um enquadramento competitivo duradouro
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(infraestruturas, custos de contexto, política fiscal, qualificação de RH, etc…) que promova a atração do
investimento, principalmente nas regiões mais desfavorecidas.
A promoção de políticas de clusterização com envolvimento transversal, por exemplo na dinamização de
tecnologias transversais de largo espectro (com enfâse na capacidade adquirida em TIC), poderá combater a
debilidades estruturais existentes ao nível da articulação dos setores.
O fortalecimento de I&D, a existência de Clusters e áreas de especialização regional, a evolução favorável ao nível
da internacionalização e a existência de quadros qualificados em áreas relevantes, poderão mitigar a ameaça de
ter uma economia especializada em atividades de baixa ou média baixa intensidade de tecnologia e/ou
conhecimento com forte concorrência e com fraca circulação de conhecimento no sistema.
Por outro lado, o crescente desinvestimento na qualificação e o facto da economia portuguesa ser especializada
em atividades de baixa ou média baixa intensidade de tecnologia e/ou conhecimento pode amplificar fraquezas
como o fraco crescimento económico associado a perdas de dinamismo e a fortes assimetrias intrarregionais.
Por fim, salienta-se a grande exposição à ameaça originada pela forte especialização em atividades de baixa
intensidade de tecnologia ou de conhecimento, a qual é potenciada por quase todas as fraquezas diagnosticadas.
A atuação nestas fraquezas deve ser claramente conjugada pelo efeito positivo das forças nesta mesma ameaça,
salientando-se a necessidade de promover a integração de quadros qualificados nas empresas, valorizando junto
das famílias a importância da qualificação como fator de sucesso profissional e pessoal. Esse esforço deve ser
acompanhado pela adequação das competências às necessidades dos mercados, e à promoção do I&D e da ligação
das empresas ao sistema científico, como forma de promover a inovação e a evolução do tecido empresarial para
atividades de maior intensidade tecnológica.

Visão
Em 2020, Portugal deve ser uma economia mais competitiva, criativa e internacionalizada, baseada em produtos
transacionáveis e com serviços de elevada intensidade em conhecimento, através do reforço das capacidades de
investigação e das sinergias no Sistema Nacional de Investigação e Inovação.
Este sistema completou um ciclo de crescimento e amadurecimento, contendo, em termos globais, todos os
elementos necessários, com capacidades e competências reconhecidas, não obstante a existência de algumas
assimetrias e especificidades regionais. O desafio global que se coloca ao Sistema é o de reforçar a sua qualidade e
a mobilização das suas competências e capacidades científicas e de inovação para o desenvolvimento de novos
produtos, serviços e processos, melhoria dos já existentes, e reforço da inovação organizacional, para um
desenvolvimento económico e social eco-sustentável, com base em atividades intensivas em tecnologia e/ou
conhecimento.
A visão para 2020 que emergiu do processo de auscultação aos principais atores, salienta a necessidade de
explorar o potencial endógeno e do conhecimento existente seja no país como um todo, seja em cada uma das
suas regiões, e de reforçar a sustentabilidade do sistema de I&I como produtor de conhecimento de excelência.
A visão 2020 para o Sistema de I&I:
‘Portugal deve consolidar ou fazer emergir a sua liderança na economia verde, na economia digital, e na economia
azul através da utilização e desenvolvimento das vantagens adquiridas em tecnologias de informação e de
comunicação e em novos materiais, e da exploração sustentável dos recursos endógenos nomeadamente do Mar,
da Agricultura, da Floresta, e de Minerais. Enfâse será dada aos grandes desafios societais como as alterações
climáticas, para mitigação dos riscos, a biodiversidade, a água, e o envelhecimento.’
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Esta visão assenta em quatro pilares fundamentais:
Pilar 1:
Consolidar e reforçar a posição de Portugal como ator relevante europeu na economia digital, suportada pelas
capacidades instaladas em Tecnologias de Informação e Comunicação, que representam um ativo estratégico de
mudança.
Pilar 2:
Potenciar o posicionamento de Portugal como país com capacidade científica elevada e como produtor cultural e
criativo através: 1) do aproveitamento da capacidade existente em Energia, Biotecnologia e Saúde, estimulando a
liderança nacional em nichos de mercado; 2) da exploração e valorização das indústrias culturais e criativas, que
desenvolvem e transformam a identidade nacional, em articulação com a capacidade e o potencial do Turismo.
Pilar 3:
Reforçar a intensificação tecnológica da indústria nacional do produto e do processo, sustentada em tecnologias
sofisticadas, com inserção nas cadeias de valor global e com a exploração da elevada capacidade existente e
liderança em novos materiais.
O desenvolvimento das tecnologias associadas aos sectores Automóvel, Aeronáutica e Espaço, e das capacidades
em Transportes e Logística.
Pilar 4:
Valorizar os recursos nacionais endógenos diferenciadores, através do alargamento da sua base do conhecimento
e da exploração sustentável das potencialidades existentes para o desenvolvimento de produtos inovadores e de
elevado valor acrescentado eco-sustentados, designadamente, dos recursos associados à Economia do Mar, da
Floresta, dos Recursos Minerais e do Agro-Alimentar.

Articulação da Estratégia de Investigação e Inovação com a Europa 2020
As Estratégias de Investigação e Inovação para uma especialização inteligente contribuem de forma particular para
os vetores do Crescimento Inteligente da Europa 2020, cuja agenda se concretiza através da realização da União de
Inovação.
Figura 5 – Estratégias Europeias e Transnacionais

Europa 2020
•União da Inovação
•Juventude em movimento
•Agenda Digital para a Europa
•Uma Europa eficiente em termos de recursos
•Uma política industrial para a era da globalização

Espaços de Cooperação
Programática:
•Atlântico, Macaronesia,
Mediterrâneo, Espaço Lusófono,
Espaço Iberoamericano
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Ao nível da União da Inovação destaca-se a consecução dos seus 34 compromissos assumidos em termos
2
europeus e nacionais . Os objetivos principais são o de manter a Europa como produtor mundial de excelência em
ciência, a existência de um contexto europeu eficaz para a exploração do conhecimento através da redução dos
bloqueios existentes, e, ainda, a conclusão do Espaço Europeu de Investigação para a livre circulação de pessoas e
conhecimento, com instituições de investigação e infraestruturas sólidas e programas de financiamento nacionais
abertos à cooperação. A visão da União da Inovação insere-se no processo de construção de um 'Sistema Europeu
de Investigação e Inovação’, com um contexto mais homogéneo, níveis de fragmentação mais reduzidos, e uma
maior concentração de massas críticas.
3

Refira-se, ainda, a iniciativa “Uma política industrial para a era da globalização” na qual se reassume o objetivo da
Europa se posicionar como líder a nível internacional, tendo para tal de desenvolver uma base industrial sólida,
inovadora, competitiva e diversificada, num quadro de maior eficiência energética e na utilização dos recursos.
Com o desenvolvimento da Estratégia da Europa 2020 iniciou-se um processo de programação, sincronizado a três
níveis: 1) o Europeu, com a definição da União da Inovação, do Horizonte 2020, como instrumento privilegiado da
política de I&I da União Europeia, do Quadro Estratégico Comum, que mobiliza os Fundos Europeus Estruturais e
de Investimento (FEEI) para o período 2014-2020, onde a I&D e a Inovação são áreas relevantes, e de outros
programas e políticas de financiamento, que podem contribuir para este domínio, como a Política Agrícola Comum
(PAC), o Programa para a Competitividade das Empresas e das Pequenas e Médias Empresas (COSME), o Programa
Erasmus+ e o Programa Life; 2) o Transnacional destacando-se os Programas transfronteiriços e transnacionais,
nomeadamente a estratégia do Espaço Atlântico; 3) o dos Estados-Membro, com o desenvolvimento ao nível
nacional e regional de Estratégias de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente, cruzando estas com
as estratégias sectoriais. A coincidência do período de programação favorece a articulação na formulação das
estratégias que ocorrem aos múltiplos níveis, embora com graus de maturação diferenciados.
A definição de uma Estratégia de Investigação e Inovação, com prioridades temáticas e objetivos a atingir
claramente identificados e com elevado grau de apropriação pelos atores relevantes, potencia o impacte da
participação portuguesa nos programas europeus e internacionais de I&D&I e maximiza as sinergias a alcançar nas
arenas europeias e internacionais, contribuindo para a definição das agendas e para o seu alinhamento com as
prioridades territoriais/ transversais. Tal coordenação reduz os riscos associados a uma possível fragmentação e
desarticulação dos recursos, com uma fraca absorção da participação nesses programas pelos agentes económicos
e eventual drenagem dos mesmos. Pretende-se assim contrapor um policy-mix coordenado, para evitar a
fragmentação das políticas, com possível divergência de racionais e visões estratégicas, aos diferentes níveis, e
eventuais conflitos nos instrumentos em aplicação.
A Estratégia de Investigação e Inovação é, assim, fundamental para uma eficaz participação portuguesa no
Programa Horizonte 2020, e demais programas europeus e internacionais de I&D&I, bem como no Portugal 2020,
constituindo uma condicionalidade ex-ante no âmbito quer do Acordo de Parceria quer da operacionalização dos
apoios dos FEEI, em especial na temática competitividade e internacionalização. De referir igualmente as
potencialidades da articulação da Estratégia com três programas de cooperação transnacional fundamentais para
Portugal, designadamente com o Programa Transnacional do Espaço do Atlântico interligado com a Estratégia
Nacional para o Mar, com vista a maximizar a exploração dos benefícios da Economia Azul; com o Programa de
Cooperação Transfronteiriça Portugal/ Espanha, potenciando o Espaço Ibérico no contexto europeu e mundial; e,
ainda, com os programas do Sudoeste Europeu e do Mediterrâneo, espaços com os quais partilhamos desafios
societais, culturais e económicos.

2

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

3

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm
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Considerados coletivamente pelo Estado Português e pelos stakeholders auscultados como ativo estratégico da
maior relevância, os Espaços Lusófono e Iberoamericano são espaços de colaboração já existentes que importa
fortalecer, e que estão enraizados na história, cultura e na economia.

Articulação da ENEI com as Estratégias Regionais e Sectoriais
A Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente de Portugal integra de forma coerente
as sete Estratégias Regionais de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente, identificando os
domínios e espaços de articulação e de especialização de caráter transversal. Estas estratégias articulam-se ainda
com as estratégias sectoriais definidas no âmbito do Governo.

Figura 6 – Articulação ao níveis sectorial, regional e nacional da Estratégia de I&I para uma Especialização Inteligente

Estratégias
Regionais

Estratégia
Nacional (ENEI)

Estratégias
Sectoriais

•Norte
•Centro
•Lisboa
•Alentejo
•Algarve
•Açores
•Madeira

•Mar
•Energia
•Turismo
•Agro-Alimentar e
Florestas
(...)

A articulação de nível supra-regional é potenciada através da articulação dos temas que atravessam o território
(Proximidade temática), assim como com a coerência geográfica da intervenção quando as interações são
maioritárias dentro do limite geográfico da região (Proximidade geográfica).
De facto, a proximidade geográfica é conhecida pelos seus efeitos difusores, quando existe co-localização de
atividades económicas e científicas inter-relacionadas, porque favorece a absorção e circulação rápida e eficaz do
conhecimento e dos recursos humanos.
A proximidade temática, por sua vez, é eficaz para a criação de massas críticas em rede e a integrações em cadeias
de valor nacionais e globais.
As duas lógicas são complementares e as prioridades apresentadas nesta estratégia claramente identificam o tipo
de proximidade que melhor se adequa a cada caso. Assim, a articulação passa pela coordenação de recursos e de
politicas na dimensão correta para cada caso, quando são maximizadas as externalidades e a eficácia.
Por um lado, existem temas e cadeias de valor que cruzam regiões e sectores e que devem ser abordados de
acordo com o princípio da proximidade temática. Por exemplo, a cadeia de valor do automóvel, aeronáutica e
espaço, ou as cadeias de valor do agroalimentar, floresta e mar. Existem, por outro lado, temas e prioridades que
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estão confinados a uma área com contornos geográficos mais ou menos precisos, caso em que a proximidade
geográfica é de especial relevância. São exemplo dos últimos, os distritos industriais existentes no norte e centro
do país, como o têxtil e o calçado, ou a indústria dos moldes e as suas ligações com as instituições de I&D da
região.
A escolha de proximidade como critério não deve, no entanto, ser exclusiva, dado que especificidades regionais,
cujo apoio deve ser regional, podem necessitar de apoio de redes nacionais, tal como, inversamente, temas
predominantemente nacionais, como o mar, podem ter componentes claramente regionais.
Na proximidade temática incluem-se as estratégias nacionais sectoriais, na maioria dos casos já aprovadas, e cuja
componente de investigação e de inovação deve estar intimamente relacionada e coordenada com a ENEI. As
prioridades temáticas identificadas ao nível nacional foram analisadas à luz dos objetivos dessas estratégias (ver
documentos de diagnóstico temático), e com participação efetiva da maioria dos ministérios no trabalho de
auscultação e de análise.

Identificação de Prioridades
Objetivos Estruturantes
Em 2020, Portugal deve ser uma economia mais competitiva, sustentável, criativa e internacionalizada, através do
aumento da intensidade de tecnologia e conhecimento dos vários setores e do conjunto da economia, do aumento
do peso das atividades produtoras de bens e serviços transacionáveis internacionalizáveis e da orientação
exportadora das empresas portuguesas, assim como da melhoria de eficiência das condições de contexto à
atividade empresarial.
As vantagens estratégicas inteligentes são as vantagens identificadas nos temas com especialização científica,
tecnológica e económica, nos quais Portugal já detém vantagens comparativas e competitivas, ou que revelaram
potencial de emergir como portadoras dessa mudança estrutural.
Tendo em vista a maximização dessas vantagens com vista à concretização da visão, a ENEI identificou objetivos
estruturantes, resultantes das análises de diagnóstico realizadas ao sistema nacional de investigação e inovação,
visando a redução dos seus bloqueios e fragilidades, e a exploração das oportunidades identificadas. Estes
objetivos foram norteadores da discussão realizada com os ‘stakeholders’, nos diferentes Eixos Temáticos,
identificados como vantagens estratégicas inteligentes nacionais.
A análise SWOT elaborada com base nos vários diagnósticos temáticos, permite identificar um conjunto de
objetivos estruturantes, que se podem apresentar da seguinte forma:
I.
II.

III.
IV.
V.

A promoção do potencial da base de conhecimentos científicos e tecnológicos;
O fomento da cooperação entre as instituições de I&D públicas e privadas e entre empresas, com o
reforço da política de clusterização e a promoção da transferência e circulação do conhecimento, para
melhoria do nível de intensidade tecnológica e de conhecimento dos bens e serviços produzidos;
A aposta em bens e serviços transacionáveis e com valor acrescentado, a internacionalização das
empresas e a diversificação de mercados;
O fomento do empreendedorismo, promovendo a criação do emprego e a qualificação de recursos
humanos;
A transição para uma economia de baixo teor de carbono.

I. A promoção do potencial da base de conhecimentos científicos e tecnológicos
Este objetivo visa consolidar e reforçar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos, fomentando a
investigação científica e tecnológica de excelência e o reconhecimento internacional das capacidades do país
Promover a obtenção de conhecimento e apostar em novos domínios com potencial face aos desafios societais
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que se colocam ao país (desemprego, envelhecimento, migração, mudanças climáticas, proteção de recursos
naturais) e nas denominadas KET (Key Enabling Technologies), em especial face ao seu potencial de transformação
da indústria, designadamente em setores considerados mais tradicionais
É ainda necessário apostar na internacionalização do Sistema de Investigação e Inovação, através da cooperação
além fronteiras, da captação de cientistas e da participação em Programas e redes internacionais, reforçando a sua
competitividade.
Efetivamente, no âmbito dos diagnósticos efetuados, foi identificado o grande potencial existente no sistema de
investigação e a sua contribuição relevante para o tecido económico, contudo é ainda insuficiente, a ligação e a
aplicação do conhecimento produzido na economia.
A capacitação do sistema de I&D, a aposta continuada na excelência, e a sua orientação para os temas prioritários,
são condições importantes para a sua contribuição para o desenvolvimento económico e social do país
Existem ainda um conjunto de áreas tecnológicas conhecidas cuja aplicação transversal tem vindo a melhorar o
desempenho de outros sectores. Por exemplo, a excelente capacidade técnica ao nível das TIC tem produzido bons
resultados em vários sectores de atividade.
Neste âmbito importa salientar que a promoção da transferência e da exploração do conhecimento no sistema
nacional de I&I é um desafio central, com importantes impactos a nível do desenvolvimento económico e societal.
No entanto, o SI&I tem importantes bloqueios na proteção e comercialização do conhecimento, não só a nível das
instituições de I&D e das empresas, mas também da interface entre ambas.
O perfil de especialização científica de Portugal pode contribuir para a resiliência dos sectores de baixa e média/
baixa intensidade tecnológica e para o desenvolvimento de sectores emergentes e sectores com maiores níveis de
intensidade de tecnologia e/ou conhecimento, através, por exemplo, de formação oferecida pelas instituições de
I&D nas áreas dos clusters industriais, de candidaturas conjuntas ao financiamento de projetos de I&D, de outros
tipos de parcerias entre as entidades do sistema nacional de I&I (FCT, 2013: 244), do empreendedorismo
académico, e do apoio à proteção e valorização do conhecimento nas instituições de I&D, que inclua incentivos e
orientações concretas para a valorização de patentes e para a identificação proactiva de problemas na indústria
que carecem de soluções4.
O sistema de I&I necessita de uma ligação mais estreita às necessidades do mercado, com mecanismos e
incentivos claros para a indústria procurar ativamente soluções nos agentes do sistema e também com uma maior
adequação dos financiamentos aos tempos necessários para entrar no mercado.
É também fundamental promover a cultura de propriedade industrial a nível, por exemplo, de competências
técnicas e especializadas sobre as especificidades do sistema, da qualidade e enforcement das patentes, e de
estratégias integradoras das diferentes modalidades e objetivos referentes à propriedade industrial. É necessária
uma estratégia integrada de apoio à propriedade industrial, que inclua patentes, marcas, desenhos e estratégia de
internacionalização, e que cubra todas as fases de desenvolvimento. E de uma forma mais geral, apoiar a
propriedade industrial a nível da divulgação, informação, formação e estímulo. 5
É assim central desenvolver uma política de gestão do conhecimento, que integre políticas horizontais e políticas
específicas direcionadas às organizações académicas e às empresas. 6

4
5
6

Relatório das conclusões do Workshop de reflexão estratégica INOVAR: Proteger e comercializar o conhecimento.
idem.
Idem.
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II. O fomento da cooperação entre as instituições de I&D públicas e privadas e entre empresas, com o reforço da
política de clusterização e a promoção da transferência e circulação do conhecimento, para melhoria do nível de
intensidade tecnológica e de conhecimento dos bens e serviços produzidos
O baixo nível de qualificação da população, com impacto direto nos baixos níveis de produtividade, assim como a
capacidade reduzida do tecido económico em absorver população qualificada foram igualmente identificados nos
diagnósticos efetuados. O reforço da competitividade das PME, por incorporação de valor e conhecimento surge,
então, como prioridade.
Neste âmbito, a aposta no reforço de competências e capacitação dos recursos humanos, surge como um
instrumento relevante para a inovação nos modelos de negócio atuais e futuros impondo-se como um fator de
competitividade de grande relevância.
No contexto dos diagnósticos efetuados, foram também identificadas como falhas as debilidades colaborativas
entre as instituições de investigação e as empresas, o desajuste entre as competências produzidas no sistema
educativo e as necessidades do mercado, e um tecido empresarial constituído por unidades de reduzida dimensão
com reduzido trabalho em rede, que produzem bens/ serviços de baixa intensidade em tecnologia. No sentido de
contornar esta falha, pretende-se aumentar os níveis de agregação, cooperação e a interação económica e
científica.
Nesta temática, devem ser identificadas medidas que permitam uma transferência de conhecimento com maiores
níveis de eficiência e eficácia.
A clusterização surge aqui como um instrumento de política de grande relevância, pois permite agregar empresas
e entidades em torno de cadeias de valor, potenciando redes e plataformas colaborativas facilitadoras de sinergias
intra e intersetoriais e da valorização económica do conhecimento.
Outro dos obstáculos que resulta na falta de cooperação entre instituições de investigação e empresas,
corresponde à dificuldade de absorção da população qualificada por parte das empresas, originando o
desaproveitamento da canalização/tradução do conhecimento e inovação em valor económico.
A subcontratação e a co-promoção no âmbito do I&D podem ser utilizadas como formas de intensificação da
cooperação entre as instituições de investigação e as empresas, incentivando o desenvolvimento de projetos de
investigação em contexto empresarial.
III. A aposta em bens e serviços transacionáveis e com valor acrescentado, a internacionalização das empresas e
a diversificação de mercados
No âmbito dos diagnósticos efetuados foi identificado como ponto fraco, a subsistência de debilidades estruturais
na orientação exportadora. Desta forma, pretende-se identificar as áreas e formas de atuação mais relevantes
para incentivar a internacionalização das PME através de uma valorização dos produtos e expansão a novos
mercados.
Para tal deverá fomentar-se a participação das empresas no processo de obtenção de conhecimento (aumentando
o investimento privado em I&D e Inovação), aumentando o peso das atividades intensivas em tecnologia e
conhecimento, em especial em setores transacionáveis e internacionalizáveis, que contribuam para a alteração do
perfil competitivo e para um crescimento sustentável das exportações;
Para tal será pertinente fomentar o estabelecimento de parcerias estratégicas com outras entidades ou empresas
estrangeiras, que permitam posicionar as empresas nacionais em redes de prestação de serviços ou produção de
bens de dimensão global com forte base nacional e local.
Outra falha identificada nos diagnósticos foi a ausência de estratégias promocionais da região a nível internacional
que fixe visitantes, com especial relevância no setor do turismo. Neste âmbito, foi definida como necessidade a
promoção de estratégias de captação de procura internacional de atração e fidelização turística.
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O turismo é, cada vez mais, uma atividade transversal suportada por uma cadeia de valor muito vasta e profunda
de produtos “locais” para satisfazer procuras “globais”, onde se integram múltiplos elementos, muita para além da
viagem, alojamento e restauração, como a cultura, o património, o comércio, os serviços, os cuidados de saúde, a
segurança, a qualidade do ambiente, entre outros.
IV. O fomento do empreendedorismo, promovendo a criação do emprego e a qualificação de recursos humanos
A Promoção do empreendedorismo (partilha de risco, experiências e apoio a novas ideias) surge como um fator
importante para combater a elevada taxa de desemprego, em especial de jovens qualificados e dificuldades de
reintegração dos desempregados de longa duração.
O espírito empresarial contribui para a criação de emprego e para a modernização e crescimento da economia,
promovendo uma nova geração de empresários com atividades de alto valor acrescentado e dirigidas ao mercado
global. Cada vez mais, são as empresas novas e pequenas, e não as grandes, as maiores criadoras de novos postos
de trabalho. As novas iniciativas empresariais aumentam a produtividade, na medida em que fazem subir a
pressão competitiva, forçando as outras empresas a reagir mediante o melhoramento da eficácia ou a introdução
da inovação.
A promoção do espírito empreendedor e do empreendedorismo deve assentar em três eixos de intervenção:
melhoria das competências apostando na valorização dos recursos humanos, o acesso ao financiamento
nomeadamente o necessário à criação e dinamização de novos negócios que explorem os resultados da inovação e
o desenvolvimento de redes de suporte aos empreendedores que criem condições de assistência e suporte nos
primeiros anos de vida.
Por outro lado, existe uma relação intrínseca e holística entre Empreendedorismo e Inovação.
V. A transição para uma economia de baixo teor de carbono.
Este objetivo visa o desenvolvimento sustentável, apostando nas energias renováveis e no incremento da
eficiência energética, minimizando a dependência externa e promovendo a transição para uma economia de baixo
carbono bem como o incentivo a uma gestão otimizada dos recursos naturais, com destaque para a água e para o
mar para a redução de resíduos e para reciclagem.
A temática de transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os sectores aparece como
resposta à forte dependência externa na produção de energia e de combustíveis fósseis.
O agravamento dos problemas ambientais à escala global tende a gerar oportunidades económicas para sectores,
empresas e empreendedores que sejam capazes de propor novos produtos, processos e soluções. Há uma
tendência internacional de crescimento da chamada “economia verde”, em termos de riqueza produzida e de
emprego gerado.
Na atualidade, os Estados e as políticas públicas tendem a incentivar a economia verde, através de diferentes
mecanismos (fiscais, regulamentares, investimentos), assim como penalizações de atividades, produtos e
processos com maior impacto ambiental, estimulando os sectores público e privado a intervirem cada vez mais
neste domínio.
Um dos principais desafios estratégicos nesta temática é a redução dos consumos e custos associados ao
funcionamento das empresas e à gestão da economia doméstica, libertando recursos para dinamizar a procura
interna e novos investimentos.
Contudo, a reflexão sobre a transição para uma Economia Verde não pode ser feita sem acautelar o seu caracter
transversal /sectorial: Mar, Mobilidade, Turismo, Agroalimentar, Saúde, entre outros. Assim o contributo
transversal do SNI&I é crucial para este processo de alteração de paradigma industrial.
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Prioridades Estratégicas Inteligentes
Na sequência dos estudos e trabalho realizados no âmbito do Diagnóstico do Sistema Nacional de Investigação e
Inovação foram identificadas as forças e fraquezas e os desafios que se colocam ao país. Depois foram
identificadas as vantagens estratégicas inteligentes e os cenários prospetivos. Definem-se vantagens estratégicas
inteligentes como sendo as que combinam vantagens competitivas com as comparativas, e principalmente com
aquelas para as quais o país tem potencial de crescimento, identificadas quantitativamente e através do processo
de reflexão conjunto. A opção pela designação “vantagens estratégicas inteligentes” considera a insuficiência, em
Portugal, de centrar a definição estratégica em vantagens comparativas ou competitivas, dado que estas
tenderiam a perpetuar a atual estrutura produtiva (lock-in estrutural).
Através dos diagnósticos nacionais e regionais realizados foram identificados os setores económicos, os domínios
científicos e as tecnologias em que Portugal é, ou poderá vir a ser, competitivo. Do cruzamento das áreas de
especialização identificadas, emergiram temas que foram colocados à discussão dos stakeholders em sessões de
brainstorming estruturado.
As prioridades estratégicas inteligentes foram escolhidas por possuírem características transversais, que exploram
as aplicações de tecnologias às atividades económicas, nomeadamente os temas ou atividades que potenciam
múltiplos sectores ou clusters, para explorar sinergias entre os sectores que utilizam as mesmas bases
tecnológicas, ou de componentes, ou de organização, maximizando a exploração da cadeia de valor.
A identificação das mesmas resultou da síntese das capacidades existentes e potenciais ao nível da estrutura
produtiva e da base conhecimento científico e tecnológico do país, com um conjunto de características associadas
a uma especialização inteligente, e do seu cruzamento com as prioridades definidas pela União Europeia (para o
Programa-Quadro Horizonte 2020 e para a política estrutural e de coesão) e as diferentes estratégias nacionais e
transnacionais que o país tem definidas. As características consideradas foram as seguintes:
1.

Potencial económico dos setores/fileiras

2.

Potencial para a criação de recursos qualificados e emprego

3.

Horizontalidade tecnológica e tecnologias genéricas

4.

Exploração da variedade relacionada

5.

Massa crítica ou potencial emergente

6.

Consistência

7.

Exploração dos grandes desafios societais

8.

Exploração dos recursos nacionais

9.

Abrangência nacional/transnacional

10.

Posicionamento estratégico, europeu e internacional

As dinâmicas económicas e sociais do país, da Europa e do mundo, assim como os desafios societais, poderão ter,
impacto na evolução do Sistema de Investigação e Inovação, e serem identificadas como tal através do processo
de monitorização e avaliação, com eventual reflexo nas prioridades e domínios científicos, sectores e atividades
emergentes, com potencial de inovação e criação de valor acrescentado.
A identificação destas áreas temáticas beneficiou igualmente da experiência-piloto de clusterização levada a cabo
no último ciclo de programação, com o reconhecimento, em 2009, de 19 estratégias de eficiência coletiva, da
tipologia clusters, o que constituiu uma evolução positiva no contexto dos processos de clusterização em Portugal,
um primeiro passo no sentido a uma especialização inteligente do país, em torno de atividades onde detém ou
pode deter vantagens competitivas, e um veículo para estimular a necessária interface entre os diferentes atores e
fileiras do Sistema Nacional de Investigação e Inovação, essencial para a criação de bens e serviços de maior valor
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acrescentado e para a projeção da economia portuguesa nos mercados internacionais. Neste sentido, muitas das
áreas temáticas identificadas coincidem com os polos/ clusters reconhecidos, contando, na maior parte dos casos,
com a sua participação nas sessões de auscultação, com os seus contributos e estudos (relevantes
designadamente para a elaboração dos diagnósticos de suporte).
As áreas temáticas foram posteriormente colocadas à discussão dos stakeholders (484) académicos e empresariais
que discutiram as vantagens competitivas e a visão a 2020 de cada uma, bem como medidas e instrumentos de
política pública de carácter genérico ou específico.
Foram, assim, identificadas 15 prioridades temáticas, organizadas em cinco eixos temáticos que apresentam
lógicas ou objetivos societais e globais comuns ou afins. Esta agregação revelou-se eficaz no modo de auscultação
e também pelo facto de revelarem relações densas entre cada cluster. Os cincos eixos temáticos e respetiva
desagregação por sub-tema é a seguinte:
1. TECNOLOGIAS TRANSVERSAIS E SUAS APLICAÇÕES




Energia
Tecnologias de Informação e Comunicação
Materiais e Matérias-primas

2. INDÚSTRIAS E TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO



Tecnologias de Produção e Indústrias de produto
Tecnologias de Produção e Indústrias de processo

3. MOBILIDADE, ESPAÇO E LOGÍSTICA



Automóvel, Aeronáutica e Espaço
Transportes, Mobilidade e Logística

4. RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE





Agro-alimentar
Floresta
Economia do Mar
Água e Ambiente

5. SAÚDE, BEM-ESTAR E TERRITÓRIO





Saúde
Turismo
Indústrias Culturais e Criativas
Habitat

Para cada tema dos cincos eixos, apresenta-se um resumo do resultado da análise de diagnóstico realizada e das
jornadas de reflexão, com a identificação das vantagens competitivas e potencial de inovação, assim como a visão
coletiva que emergiu dessa discussão. São ainda identificadas, em termos sucintos, as características económicas,
científicas e tecnológicas de cada tema, sempre que possível. Em anexo, encontram-se os documentos afetos ao
processo de auscultação (diagnóstico estratégico, tópicos identificados e validados e relatórios de auscultação).

Eixo Temático 1– Tecnologias Transversais e suas Aplicações
Eixo 1- Energia
Visão

Reforço da eficiência energética e da contribuição das energias
renováveis para o consumo final de eletricidade e redução da
dependência energética nacional face ao exterior, através da exploração
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de um conjunto diferenciado de grandes potencialidades, que incluem
I&D em áreas chave, novas fontes de energia renovável com base em
recursos endógenos, alargamento da cooperação no espaço lusófono, e
fornecimento de bens e serviços transacionáveis em nichos
específicos/cadeias de valor, com uma aposta na prestação de serviços ao
exterior e no desenvolvimento de novos modelos de negócio e novos
serviços.
Características

O setor da energia destaca-se pelo impacto significativo e papel que
desempenha em todos os outros setores, no desenvolvimento sustentável,
e nos desafios societais identificados no âmbito do Horizonte 2020.
Portugal é especializado, em termos de valor acrescentado e em relação à
média europeia, em atividades económicas do setor da energia,
designadamente “Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados,
combustível nuclear e aglomerados combustíveis” e “Eletricidade, gás,
vapor, água quente e fria”. Este é um dos setores da economia portuguesa
com um rácio de produtividade mais elevado, em relação à média
europeia (FCT, 2013; dados relativos a 2011). Tem também revelado um
grande dinamismo a vários níveis, tais como na produção de energia
elétrica a partir de fontes de energia renováveis, particularmente eólica,
hídrica e fotovoltaica. Os valores relativos às fontes eólica e hídrica quase
duplicaram entre 2008 e 2011, enquanto a produção de energia elétrica a
partir de energia fotovoltaica tem vindo a crescer exponencialmente,
embora o seu peso na produção nacional de energia se mantenha muito
reduzido.
A contribuição das energias renováveis para o consumo final de
eletricidade era, em 2011, de 53%, um crescimento de 19 pontos
percentuais face a 2008, sendo de destacar o crescimento significativo
das contribuições das energias hídrica para 25% e eólica para 19%.
As políticas de incentivo às energias renováveis e os enormes
investimentos nesta área traduzem-se na redução significativa da
dependência energética de Portugal face ao exterior entre 2005 e 2012.
Esta dependência é particularmente a nível de petróleo, gás natural e
carvão, atendendo à escassez de produção nacional de recursos
energéticos endógenos fósseis.

Vantagens
competitivas

Capacidade de integrar fontes de energia renovável em grande escala,
explorando um conjunto diferenciado de grandes potencialidades, que
incluem fontes de energia eólica, particularmente offshore (mar) e de
biomassa.
Relações privilegiadas de cooperação na lusofonia, em que países como o
Brasil, Angola e Moçambique serão futuros fornecedores energéticos
estratégicos da UE.
Capacidade de desenvolvimento de software para a eficiência energética.
Utilização ótima das infraestruturas de energia.
Capacidade de capitalizar o esforço desenvolvido na “Internet das Coisas”
nas áreas de smart grids, sistemas de AoR (Assessment of the Resilience),
smart homes, smart appliances, TICs, redes, telemetria e sistemas de
gestão.
Investigação e desenvolvimento tecnológico em biocombustíveis,
mobilidade elétrica, energias renováveis e armazenamento de energia.
Integração disciplinar que visa a produção de soluções interessantes para
os sistemas de energia, traduzidos, por exemplo, num grande dinamismo
no volume de produção científica do domínio da “Energia e
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Combustíveis”.
Existem ainda vantagens competitivas no setor da energia a nível da
especialização do capital humano e da capacidade de formação de
recursos humanos.
Inserção nas
Políticas Públicas

Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética e Plano Nacional de
Ação para as Energias Renováveis.

Potencial de
Inovação

Potencial de inovação decorrente das ações de clusterização,
nomeadamente do Polo de Competitividade e Tecnologia da Energia e do
Cluster da Economia do Mar.
Procura de soluções armazenamento e gestão, conducentes a uma
utilização mais racional, amiga do ambiente e eficiente dos recursos
energéticos pelas famílias e pelas empresas
Há um elevado potencial de inovação em atividades de cooperação no
espaço lusófono, particularmente no Brasil, em Angola e Moçambique
para a exploração sustentável de petróleo e gás natural.
Exploração e produção inteligente de Recursos Energéticos Offshore NãoRenováveis (nomeadamente campos petrolíferos digitais e sistemas
submarinos de Produção Inteligente e Ambientalmente Sustentável).
Utilização da biomassa para redes locais de calor, em conjugação com o
solar térmico, e promover o aproveitamento do know how em energia
offshore (mar).
Exploração do conhecimento resultante do investimento realizado no
desenvolvimento das energias renováveis, eficiência energética,
mobilidade elétrica, e gestão e controlo avançado das redes elétricas.
Fornecimento de bens e serviços transacionáveis em nichos
específicos/cadeias de valor, com uma aposta na prestação de serviços ao
exterior e no desenvolvimento de novos modelos de negócio e novos
serviços.
Manutenção da mini/micro geração.
Síntese de combustíveis sintéticos.
Resolução dos problemas de mobilidade.
Armazenamento com soluções reversíveis.

Eixo 1- Tecnologias de Informação e Comunicações
Visão

Portugal como líder na economia digital. As TIC são um ativo estratégico
transversal da sociedade contemporânea para a afirmação da língua
portuguesa e de Portugal no mundo, para o reforço da coesão nacional e
para o desenvolvimento sustentado do país.
O potencial das TIC, quer como área científica e tecnológica quer como
sector de atividade económico e sociocultural, é um fator distintivo do
sistema nacional de Investigação e Inovação que permite a Portugal
afirmar-se a curto e médio prazo como líder no contexto europeu e
mundial.
A “Agenda Portugal Digital” reconhece o papel das TIC no reforço da
competitividade e tem a visão de Portugal como líder na economia digital.

Características

Setor económico com crescimento significativo em termos internacionais,
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representando 6% do VAB e 3,7% do Volume de negócios e 1,6% do
pessoal ao serviço do setor empresarial (INE, 2011), em Portugal.
As TIC, enquanto domínio científico-tecnológico e enquanto setor de
atividade económica, constituem referência central na mobilização de
recursos no sistema nacional de I&D e Inovação.
Vantagens
competitivas

Portugal dispõe de recursos TIC (consolidados, em desenvolvimento e
emergentes) com maior maturidade e massa crítica (não só em termos de
capacidade científica e tecnológica, como em termos de capacidade de
inovação e de intervenção das empresas).
As equipas de I&D portuguesas têm qualidade científica reconhecida, no
7ºPQ, nas seguintes áreas: Internet e Redes do Futuro; Robótica e
sistemas cognitivos; TIC de confiança, seguras e fiáveis (Trustworthy
ICT); TIC para a eficiência energética; TIC para a educação; TIC para as
empresas; Bibliotecas Digitais; TIC para a Saúde; Sistemas integrados; TIC
para os transportes e Internet das Coisas.
Despesa em I&D do país concentra-se em áreas TIC (“Engenharia
eletrotécnica, eletrónica e informática” e “Ciências da computação e da
informação”).
Disciplinas científicas relacionadas com as TIC estão entre as que mais
contribuem para a produção científica e tecnológica em Portugal.
As empresas portuguesas são atores chave na mobilização de recursos
para a I&D em TIC e revelam crescente capacidade de atuação nos
mercados a nível global.
Bom sistema de ensino superior com oferta de formação com qualidade
comparável aos melhores desempenhos europeus.
Excelente cobertura territorial de banda larga rápida e ultrarrápida.
Infraestruturas eletrónicas de apoio à C&T que garantem a conectividade
rápida e ultrarrápida do país à Europa e ao Mundo, com meios potentes
de computação distribuída para aplicações científicas, e disponibilizam
acesso direto e aberto a repositórios institucionais de informação
científica (nacionais e internacionais).
Flexibilidade e capacidade de adaptação dos
disponibilidade para uso experimental da tecnologia.

portugueses

e

O país tem condições para ser laboratório de experimentação (test-bed).
Inserção nas
Políticas Públicas

Livro Verde para a Sociedade de Informação em Portugal e Agenda
Portugal Digital.

Potencial de
Inovação

Potencial de inovação decorrente das ações de clusterização
desenvolvidas, nomeadamente pelo Polo de Competitividade e Tecnologia
das TICE.
Tecnologias da Língua Portuguesa, Tecnologia para Governo Eletrónico
(E-Government), Tecnologia para plataformas logísticas, Tecnologias de
Informação e Comunicação para Turismo, Tecnologias de Informação
para “Assisted Living” e Saúde, “Internet of Jobs”, Tecnologias para “EBanking”, Cidades e Transportes Inteligentes.
Regulamentação incluindo princípios jurídicos e éticos na utilização e
divulgação TIC.

29

PORTUGAL 2020 - Estratégia de Especialização Inteligente (vJan2014)

Eixo 1- Matérias-Primas e Materiais
Visão

Portugal como um país que valoriza os seus recursos minerais,
garantindo um aprovisionamento sustentável e responsável, baseado em
tecnologias eco-eficientes.
Valorizar a produção, o uso e a exploração do conhecimento em novos
materiais manufaturados com vista à valorização de produtos com
aplicações tanto nas indústrias tradicionais, como nas indústrias
intensivas em tecnologia (materiais compósitos, novos materiais).

Características

Sector das indústrias extrativas em renascimento com a valorização
sustentável das matérias-primas. Matérias-primas de base para sectores
dominantes em que Portugal tem especialização económica,
nomeadamente na pasta de papel e papel, produtos petrolíferos,
cerâmica, cortiça, têxteis e calçado. Sector de biocombustíveis emergente.

Vantagens
competitivas

Existência de recursos minerais de grande diversidade geológico-mineira
na plataforma continental com potencial económico, desde quartzo,
feldspato, lítio, cobre, zinco, tungsténio, antimónio, berílio, germânio,
ferro, ouro, prata, volfrâmio, estanho, índio, elementos das terras raras,
elementos do Grupo de Platina e caulino, utilizados nas indústrias de
cerâmica, vidro, cimento, produção de papel, automóvel, aeroespacial e
eletrónica, às rochas ornamentais (mármores, calcários e granitos).
Existência de recursos minerais (cobre, zinco, ouro, cobalto, outros
metais) e de hidratos de metano no fundo do mar.
Resíduos mineiros e metalúrgicos acumulados suscetíveis de conter
metais preciosos e outros metais com valor económico.
Potencial de exploração em profundidade (abaixo dos 500m) com recurso
a novas tecnologias, tanto do subsolo terrestre como no subsolo marinho.
Eficiente exploração e uso de matérias-primas com recurso a novos
processos eco-eficientes e de re-engenharia de processos produtivos.

Inserção nas
Políticas Públicas

Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos – Recursos Minerais.

Potencial de
Inovação

Potencial de inovação decorrente das ações de clusterização
desenvolvidas, nomeadamente pelos Clusters Habitat Sustentável e Pedra
Natural.
Potencial de exploração do vasto conhecimento científico e tecnológico de
materiais para o desenvolvimento de novos produtos
Novos materiais compósitos e nano
Novas aplicações de materiais existentes, nomeadamente a setores de
industria tradicionais

Eixo Temático 2– Indústria e Tecnologias de Produção
Eixo 2 - Tecnologias de Produção e Indústrias de Produto
Visão

Portugal com uma indústria competitiva, de crescimento sustentado,
baseada num sistema energético eficiente, com produtos inovadores de
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elevado valor acrescentado e que explore as vantagens da ‘Simbiose
Industrial’ através da articulação de fileiras e processos tecnológicos.
Características

Indústria caracterizada por sectores de indústria tradicional
competitivos, com boa incorporação de tecnologia e design (Calçado,
Têxtil, entre outros), incluindo ao nível das tecnologias de produção
Potencial de fertilização cruzada e exploração: Água, Reutilização de
Resíduos, Energia e TIC.

Vantagens
competitivas

Centralidade de Portugal no Espaço Atlântico.
Recursos endógenos (Clima, Mar, Cortiça, Produtos agroalimentares,
Azeite, entre outros).
Qualidade e flexibilidade dos recursos humanos, nomeadamente das
escolas de engenharia. Boa interligação entre universidades, institutos de
I&D, organismos de interface e Indústria.
Industria dotada de capacidade de exploração do trinómio Energia/
Eficiência/ Renováveis.
‘Marca Portugal’ reconhecida nos mercados.
Flexibilidade, customização e fornecimento de soluções integradas.

Inserção nas
Políticas Públicas

Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e Emprego 20142020.

Potencial de
Inovação

Potencial de inovação decorrente das ações de clusterização
desenvolvidas, nomeadamente pelos Polos de Competitividade das
Tecnologias de Produção e ‘Engineering & Tooling’.
Tecnologias da Produção, de Informação e Comunicação e de Eficiência
Energética para potenciar redução de custos e melhorias no desempenho
em cadeias de valor globais.

Eixo 2 - Tecnologias de Produção e Indústrias de Processo
Visão

Portugal com uma Indústria de Processo em 2020 que combine
tecnologias avançadas e transversais de forma intensiva, tendo em vista o
desenvolvimento de processos mais eficientes, em termos de utilização de
recursos e de eficiência energética, na perspetiva do designado
crescimento “verde” e com um grau mais elevado de simbiose de
processos tecnológicos, com o desenvolvimento da sua maior integração
no quadro das cadeias de valor nacionais e europeias.

Características

Portugal apresenta especialização em várias indústrias de processo,
nomeadamente na petroquímica, pasta e papel, têxteis, tintas e vernizes
entre outras. De destacar a liderança mundial na indústria do papel.
O cimento, os gases industriais e as tintas e vernizes apresentam
igualmente índice de especialização significativo. Especialização científica
(e.g. Engenharia Química, e Engenharias de Produção).

Vantagens
competitivas

Existência de Recursos Humanos qualificados e competências em
investigação e inovação com aplicação na indústria de processos.
Boas escolas de engenharia e de cultura tecnológica com características
de adaptabilidade e de flexibilidade. Boa integração nas redes europeias.
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Inserção nas
Políticas Públicas

Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e Emprego 20142020.

Potencial de
Inovação

Potencial de inovação decorrente das ações de clusterização
desenvolvidas, nomeadamente pelos Polos de Competitividade das
Tecnologias de Produção e ‘Engineering & Tooling’.
Existe potencial para acréscimo de integração de processos ao longo da
cadeia de valor na mesma fileira ou entre fileiras.
A otimização de utilização de recursos naturais e de matérias-primas
constituirá crescentemente um elemento central para contribuir para um
crescimento verde que será ele próprio fonte de inovação e de
valorização económica dos processos.

Eixo Temático 3– Mobilidade, Espaço e Logística
Eixo 3 – Transportes, Mobilidade e Logística
Visão

Portugal com cidades e territórios mais competitivos (smart cities), com
base em modelos de cooperação, conectividade e facilitação da logística e
dos transportes numa escala europeia e global.

Características

Portugal tem ativos únicos em termos de portos (representam 80% do
tráfego internacional de mercadorias).
Preferência do transporte por meio rodoviário em detrimento do
ferroviário, e fraca conectividade com o resto da Europa.
Rede logística pouco integrada nos canais de distribuição e nas cadeias de
distribuição internas e internacionais.

Vantagens
competitivas

Posição geoestratégica em termos de transporte marítimo com potencial
de criação de um ‘Hub’ Atlântico nos Açores e de ‘Hubs’ especializado no
Continente com potencial de maior integração nas cadeias europeias e
mundiais de transporte.
Rede logística eficiente no consumo.
Competências científicas em tecnologias e infraestruturas (e.g.
Telecomunicações, gestão e modelos de redes viárias, portuárias e
aeroportuárias).
Empresas tecnológicas e de serviços avançados com potencial de
clusterização.

Inserção nas
Políticas Públicas

Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT); Plano
Nacional dos Transportes

Potencial de
Inovação

Interligação e conectividade dos meios de transportes e ganhos de
eficiência energética, ao nível da organização e gestão e de logística,
nomeadamente na logística associada à produção.
Exploração das capacidades de I&D existentes em TIC, aplicadas a, redes
de gestão de interoperabilidade e multimodalidade no âmbito dos
Transportes e da Logística, incluindo a dimensão de eficiência energética.
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Eixo 3 – Automóvel, Aeronáutica e Espaço
Visão

Portugal com uma presença reforçada em cadeias globais de
fornecimento das indústrias automóvel e aeroespacial, centrada na
valorização e exploração do conhecimento, na flexibilidade e numa
melhor articulação entre os stakeholders do sistema de I&DI, através da
dinamização de transferência de conhecimento entre a universidade e a
indústria e de projetos mobilizadores que integrem cadeias de valor dos
setores automóvel e aeroespacial e também de setores transversais, como
TIC, Energia e Tecnologias de Produção.
No Espaço: participação mais ativa nos programas da ESA e da UE e o
desenvolvimento das ligações com a base industrial construída, a partir
de uma maior especialização nacional e valorização da excelência
científicas na área do espaço e da sua exploração socioeconómica

Características

O sector automóvel apresenta um peso significativo nas exportações e no
emprego nacionais, no qual são determinantes as grandes unidades de
montagem existentes no país, fruto de investimento estrangeiro,
geradoras de importantes efeitos de arrastamento sobre a economia e as
quais contribuíram para o desenvolvimento de toda uma indústria de
componentes associada ao setor.
Especialização nacional na fabricação de componentes e acessórios para
veículos automóveis.
Sector aeronáutico com grandes empresas, com reconhecimento
internacional, na área de serviços de manutenção e engenharia
aeronáutica, e a presença de um dos maiores fabricantes mundiais de
aviões.
O sector espacial caracteriza-se por uma comunidade de empresas e
unidades de investigação científica com tecnologias inovadoras,
integrados em programas espaciais europeus. Recursos humanos
qualificados e capacidade técnica instalada, nomeadamente em ciências
básicas.
Os três sectores são predominantemente constituídos por PME com
problemas de escala de fornecimento.

Vantagens
competitivas

Sector automóvel: Sinergias significativas entre empresas de grande
dimensão e pequenas e médias empresas (PME), num contexto de
tradição no sector, de conhecimento acumulado, de capacidade técnica
instalada - onde os recursos humanos qualificados e com elevado grau de
adaptabilidade desempenham um papel fundamental -, de PME com
capacidade de adaptação às diferentes características e exigências dos
mercados com base na flexibilidade na produção de encomendas com
séries de pequena e média dimensão.
No seu conjunto, os sectores automóvel e aeronáutico têm capacidade de
atração de investimento direto estrangeiro, contando com a presença em
Portugal de grandes multinacionais, beneficiando da estabilidade
sociocultural e política existente em Portugal, relativamente a regiões
concorrentes, de transferência de conhecimento entre os dois sectores, e
da capacidade instalada de investigação e desenvolvimento em domínios
relevantes, tais como engenharia, física e matemática.
Posição geoestratégica para aplicações do sector espacial (e.g. Estações
Terrestres em Santa Maria dos Açores) e potenciadores de utilização em
múltiplos sectores como monitorização de recursos naturais (incluindo
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recursos hídricos, oceanos e coberto florestal), agricultura, ordenamento
do território, transportes e logística, passando pela proteção civil,
segurança dos cidadãos, produção de energia e defesa nacional. Portugal
apresenta-se como um elo de ligação privilegiado com os países que
sustentam economias em desenvolvimento nos continentes Africano e
Sul-Americano (e.g. Copernicus e África).
Inserção nas
Políticas Públicas

"Plano de Ação para promover a utilização de imagens de satélite e
informação derivada no âmbito das competências específicas dos
organismos e serviços da Administração Pública".

Potencial de
Inovação

Potencial de inovação decorrente das ações de clusterização
desenvolvidas, nomeadamente pelo Polo de Competitividade e Tecnologia
das Indústrias da Mobilidade.
Exploração da capacidade de alavancagem das grandes empresas e das
oportunidades de transferência de conhecimento e tecnologia entre os
sectores automóvel e aeroespacial e entre empresas e instituições do
sistema de Investigação e Inovação, através da transversalidade do
conhecimento gerado (e.g. componentes metálicos, software e simulação,
engenharia de desenvolvimento e de produto), da integração de cadeias
de valor, de ferramentas tecnológicas comuns e da investigação em
domínios científicos relevantes nos quais Portugal é especializado, em
comparação com a média europeia, tais como engenharia industrial,
robótica, engenharia da indústria transformadora, termodinâmica e
ciência dos materiais - compósitos e multidisciplinar. Existem também
importantes oportunidades a explorar através de ligações entre estes e
outros sectores, tais como TIC, materiais, energia, recursos naturais e
ambiente, tecnologias de produção e mar.
Maximização da exploração das potencialidades de investigação e de
inovação das Agências Europeias (ESA e ESO) com endogeneização
tecnológica e apoio ao empreendedorismo.

Eixo Temático 4 – Recursos Naturais e Ambiente

Eixo Temático 4 – Economia do Mar - Recursos Alimentares Marinhos (Pesca e Aquicultura)
Visão

Valorização e diferenciação do pescado português e dos produtos nacionais
sustentáveis da pesca através do conhecimento científico das espécies com
maior potencial de valorização e garantia de sustentabilidade ambiental
através da aplicação de tecnologias inovadoras.

Características

Um dos consumos de pescado mais elevados do mundo, principalmente de
bacalhau. A captura não é suficiente para satisfazer o consumo interno.
Capturas muito diversificadas descarregadas em lota. Tecido empresarial de
pequena dimensão e predominantemente artesanal. Condições naturais
adversas a certo tipo de aquicultura.

Vantagens
competitivas

Diversidade do pescado e capacidade científica sobre este, com
competências e infraestruturas adequadas.
Organização aglutinadora da “Fileira do Pescado” com atividade importante
junto dos decisores políticos.

Inserção nas
Políticas Públicas

A coordenação de políticas do mar, a articulação da Estratégia Nacional para
o Mar 2013-2020 com a Estratégia Marítima Europeia para a Área do
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Atlântico (EMEAA) e com a Estratégia de Investigação e Inovação para uma
Especialização Inteligente é uma vantagem competitiva a potenciar em toda
a extensão.
Potencial de
Inovação

Potencial de inovação decorrente das ações de clusterização desenvolvidas,
nomeadamente pelo Polo de Competitividade e Tecnologia Agroindustrial e
Cluster da Economia e Conhecimento do Mar.
Exploração e melhoria de métodos de pesca e materiais a utilizar nas
pescarias, de forma a torná-las mais sustentáveis – redes fabricadas com
materiais biodegradáveis, equipamentos que permitam conhecer melhor os
cardumes ou fundos, melhoria dos procedimentos a bordo para uma melhor
seleção e acondicionamento do pescado, com vista à sua valorização, logo na
1ª venda. Novas formas de utilização e comercialização do mesmo pescado.

Eixo Temático 4 – Economia do Mar - Sistemas Naturais e Recursos Energéticos Renováveis
Visão

Maximizar o conhecimento, a valorização e a exploração dos ecossistemas,
dos recursos vivos e não vivos marinhos e energéticos do Oceano, de forma
sustentável, tendo por base o desenvolvimento de tecnologias transversais,
com impacto positivo nos vários sectores da economia do mar.

Características

Portugal desfruta de uma localização geoestratégica e acesso ao ambiente
marinho e marítimo de qualidade e dimensão. Tem um clima ameno e
recursos naturais, incluindo elevada biodiversidade marinha e diversidade de
ecossistemas. No entanto, a zona costeira é suscetível às alterações
climáticas.

Vantagens
competitivas

Mão-de-obra qualificada e a custo competitivo, quer em termos de I&D quer
económico, associada a um tecido empresarial com apetência para a
inovação.
Liderança no processo de implementação da rede natura 2000 e áreas
marinhas protegidas no alto mar e no oceano profundo.
Tem diversidade genética nos seus recursos marinhos com valores únicos e
distintivos.
Boa capacidade instalada em áreas tecnológicas transversais na base do
desenvolvimento tecnológico e no desenvolvimento de produtos de elevado
valor acrescentado. Nomeadamente em biotecnologias, recursos marinhos e
energias offshore numa ótica de desenvolvimento; Tecnologias de
Informação, Comunicação e Electrónica (TICE) com reflexos na monitorização
e vigilância marítima. E, ainda, detém competências consolidadas em
energias renováveis

Inserção nas
Políticas Públicas

A coordenação de políticas do mar, a articulação da Estratégia Nacional para
o Mar 2013-2020, com a Estratégia Marítima Europeia para a Área do
Atlântico (EMEAA) e com a Estratégia de Investigação e Inovação para uma
Especialização Inteligente é uma vantagem competitiva a potenciar em toda
a extensão.

Potencial de
Inovação

Potencial de inovação decorrente das ações de clusterização desenvolvidas,
nomeadamente pelo Cluster da Economia e Conhecimento do Mar e do Polo
de Competitividade e Tecnologia da Energia.
Novas alternativas de produção de energia rentáveis e sustentáveis. Sistemas
de alerta para desastras naturais (e.g. inundações, tsunamis, erosão).
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Eixo Temático 4 – Economia do Mar - Recursos do Mar Profundo
Visão

Exploração sustentável dos novos recursos do Mar profundo português para
maximizar o potencial de desenvolvimento da economia azul.

Características

Portugal possui atualmente uma zona económica exclusiva (ZEE) que
corresponde a cerca de 18 vezes a sua área terrestre. São conhecidos
recursos naturais associados aos campos hidrotermais submarinos dos
Açores: os jazigos de sulfuretos maciços, ricos em cobre, zinco, chumbo,
ouro, prata, outros metais, utilizados no fabrico de uma variedade de bens
de consumo (telemóveis, automóveis, painéis solares, aviões, etc) e os
microrganismos, fonte de biomoléculas com muitas aplicações industriais
sobretudo na indústria alimentar, cosmética e farmacêutica. Outros
exemplos são os nódulos e as crostas metalíferas (ricas em cobalto, níquel,
cobre) entre Portugal continental e a Madeira e os hidratos de gás (metano)
com interesse económico como alternativa aos combustíveis fósseis
(petróleo, gás natural).
Competências no domínio dos sistemas robóticos (projeção, construção e
operacionalização), sistemas de geração de energia, da acústica para
detecção remota, do desenvolvimento de modelos para monitorização
ambiental com potencial aplicação no estudo e exploração sustentável do
oceano.
Especialização científica no domínio da engenharia dos oceanos que poderá
sustentar a exploração económica.

Vantagens
competitivas

Competências em sistemas robóticos (projeção, construção e
operacionalização), dos sistemas de geração de energia, da acústica para
caracterização remota, do desenvolvimento de modelos para monitorização
ambiental.
Competências em biotecnologia marinha podem maximizar a exploração da
cadeia de valor.

Inserção
nas
Políticas Públicas

A coordenação de políticas do mar, a articulação da Estratégia Nacional para
o Mar 2013-2020, com a Estratégia Marítima Europeia para a Área do
Atlântico (EMEAA) e com a Estratégia de Investigação e Inovação para uma
Especialização Inteligente é uma vantagem competitiva a potenciar em toda
a extensão.

Potencial
Inovação

Potencial de inovação decorrente das ações de clusterização desenvolvidas,
nomeadamente pelo Cluster da Economia e Conhecimento do Mar e Polos de
Competitividade e Tecnologia da Energia e Tecnologias da Produção.

de

Explorar as potencialidades do mar profundo nas Pesca de mar profundo,
Biotecnologia Marinha, Recursos minerais energéticos e não energéticos.
Eixo Temático 4 – Economia do Mar - Portos, Logística, Transportes, Construção Naval e
Obras Marítimas
Visão

O Mar como um desígnio nacional para um transporte marítimo ecoeficiente num espaço marítimo sem fronteiras, para a capitalização da
indústria naval e a integração da logística portuária na logística global.

Características

Sector tradicional de atividade económica

Vantagens
competitivas

Competências em ciências do mar (engenharia oceânica). Capacidade para
potenciar a indústria naval para a exploração económica do mar, relacionada
com a construção de protótipos de plataformas oceânicas multiusos
offshore, construção de navios especializados, inovadores, reciclagem de
navios e conversão naval para um transporte eco-eficiente.
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Conhecimento sobre os requisitos para a construção do espaço marítimo
europeu sem barreiras.
Inserção nas
Políticas Públicas

A coordenação de políticas do mar, a articulação da Estratégia Nacional para
o Mar 2013-2020, com a Estratégia Marítima Europeia para a Área do
Atlântico (EMEAA) e com a Estratégia de Investigação e Inovação para uma
Especialização Inteligente é uma vantagem competitiva a potenciar em toda
a extensão.

Potencial de
Inovação

Potencial de inovação decorrente das ações de clusterização desenvolvidas,
nomeadamente pelo Cluster da Economia e Conhecimento do Mar.
Colocar o transporte marítimo como eixo de intervenção dos Clusters
Marítimos,
como
sistemas
dinâmicos
de
desenvolvimento,
empreendedorismo e inovação entre os seus membros e na exploração de
mercados nacionais e internacionais.
Otimização dos processos de inspeção portuária através das TIC.
Exportar o conceito e a operacionalização da Janela Única Logística.
Capitalizar a indústria da construção naval e maximizar a náutica de recreio.

Eixo Temático 4 – Economia do Mar - Cultura, Turismo, Desporto e Lazer
Visão

O Mar como fator identitário cultural e social de Portugal

Características

Sector emergente com necessidades de afirmação da Marca Portugal/ Mar
Portugal

Vantagens
competitivas

A localização de Portugal, a sua diversidade paisagística, o ambiente, o clima,
a interface mar/terra, o património e a cultura marítima e ribeirinha da
sociedade. São conhecidas oportunidades para a afirmação da identidade
turístico-cultural do país.

Inserção nas
Políticas Públicas

A coordenação de políticas do mar, a articulação da Estratégia Nacional para
o Mar 2013-2020, com a Estratégia Marítima Europeia para a Área do
Atlântico (EMEAA) e com a Estratégia de Investigação e Inovação para uma
Especialização Inteligente é uma vantagem competitiva a potenciar em toda
a extensão.

Potencial de
Inovação

Potencial de inovação decorrente das ações de clusterização desenvolvidas,
nomeadamente pelo Cluster da Economia e Conhecimento do Mar.
Investigação Interdisciplinar

Eixo 4 – Agro-alimentar
Visão

Ser líder em produtos que se destaquem pela qualidade organoleptica
nutricional e segurança alimentar apostando nas características únicas e
diferenciadoras dos produtos nacionais, que constituem uma vantagem
para o mercado diferenciado que privilegia a saúde e o bem-estar,
baseados numa forte componente de investigação e desenvolvimento,
com reconhecimento e valorização pelos mercados externos.

Características

A fileira do Agroalimentar encontra-se em expansão, sendo importante
para a economia portuguesa (representa cerca de 4,1% do PIB, com uma
quota de 8,4% nas exportações e responsável por praticamente 12% do
emprego total). No período 2007-2012, a taxa de crescimento média
anual das exportações do complexo agroalimentar foi de 7,9%, superior à
do total da economia (3,4%).
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Vantagens
competitivas

Existência de especialização científica e económica no sector e de
produtos especificamente nacionais cuja qualidade se baseia em I&D e
tecnologias inovadoras (e.g. Hortícolas, frutas, carne/ enchidos, vinho e
azeite) e de empresas que estão recetivas em trabalhar com
investigadores ou em consórcio com centros de investigação para a
resolução de problemas existentes e/ou para o desenvolvimento de
novos produtos a colocar no mercado.
Existência de condições edafoclimáticas apropriadas para a
especialização em produtos de qualidade, tendo por base a dieta
mediterrânica – património cultural imaterial da humanidade da UNESCO
(com fortes sinergias com o Turismo)
Empresas tecnologicamente avançadas e dotadas de sistemas de gestão
baseadas em TIC.

Interligação com
outros temas

Este tema tem uma ancoragem elevada com relacionamento com a
maioria dos temas prioritários como seja Eixo 4 com a Floresta, Água e
Ambiente e Economia do Mar. Eixo 1 – Tecnologias Transversais e suas
Aplicações com as TIC, a Energia e os Materiais e Matérias-Primas; as
Tecnologias de Produção e Instrumentação na Indústria de Processo, do
Eixo 2 – Indústrias e Tecnologias de Produção; o Turismo e a Saúde, do
Eixo 5 – Saúde, Bem-estar e Território.

Inserção nas
Políticas Públicas

Garantir a autossuficiência em valor no setor agroalimentar em 2020,
produzindo e processando os alimentos (géneros alimentícios e alimentos
para animais) de um modo sustentável.

Potencial de
Inovação

Potencial de inovação decorrente das ações de clusterização desenvolvidas,
nomeadamente pelo Polo de Competitividade e Tecnologia Agroindustrial.
Potenciar a diferenciação pela excelência através da I&D e Inovação
nomeadamente pela aposta no desenvolvimentos de alimentos funcionais
(com benefícios para a saúde) e tendo também em conta nichos de mercado
com necessidades nutricionais específicas e pela aposta na autenticidade e
qualidade de produtos tradicionais portugueses e desenvolvimento de novos
conceitos de alimentação portuguesa mais saudável, original e conveniente.
Investigar, no sentido de tirar o melhor e maior partido do binómio das
tecnologias de conservação/embalagem para obtermos produtos
alimentares sustentáveis do ponto de vista ambiental e adequados às
exigências dos consumidores.
O melhoramento genético de espécies vegetais e animais constitui um
domínio que apresenta elevado potencial de investigação contribuindo para
a recuperação de espécies adaptadas às condições edafoclimáticas do país e
para a melhoria de práticas de culturas.

Eixo 4 – Água e Ambiente
Visão

Portugal como referência na resposta aos desafios relacionados com a
conservação da biodiversidade e a gestão sustentável dos recursos
naturais e ecossistemas, com capacidades face ao conhecimento detido no
âmbito da gestão da água para propor e concretizar medidas de melhoria
de gestão e de eficiência na adaptação às alterações climáticas de diversas
atividades.

Características

Portugal apresenta consideráveis índices de especialização científica, a
38

PORTUGAL 2020 - Estratégia de Especialização Inteligente (vJan2014)
nível europeu, em áreas relacionadas com o tema Água e Ambiente. A
Água é uma das atividades económicas em que Portugal se distingue pela
elevada especialização, com um índice de especialização com base no
valor acrescentado (Portugal/UE26) superior a 2, sendo esta posição de
destaque e que é reforçada pela especialização científica, tecnológica e
económica reconhecida.
Vantagens
competitivas

As capacidades de I&DT nacionais aliadas aos recursos endógenos (e.g.,
biodiversidade), especificidade climática e posicionamento geográfico
estratégico conferem potencial para progredir preservando o ambiente e
os recursos naturais.
As competências em sistemas de informação, nomeadamente na
capacidade de monitorização desenvolvidas com as Tecnologias de
Informação e Comunicações (TIC), para além da infraestruturação
existente permitiram a Portugal distinguir-se pela (i) qualidade na gestão
de abastecimento de água e saneamento com elevada cobertura nacional,
(ii) reconhecida capacidade instalada em I&D na descontaminação e
recuperação de solos, (iii) gestão de risco ambiental e (iv) gestão
sustentável de ecossistemas.

Interligação com
outros temas

Área transversal com interligação com a maioria das prioridades
escolhidas, como o Eixo 1: Tecnologias Transversais e Suas Aplicações
(Energia. Tecnologias de Informação e Comunicações, Materiais e
Matérias-primas); Eixo 2: Indústrias de processo; Eixo 4: Recursos
Naturais e Ambiente (Agro-alimentar, Floresta, Economia do Mar) e Eixo
5: Saúde, Bem-Estar E Território (Saúde e Turismo)

Inserção nas Políticas
Públicas

Existência de estratégias nacionais, nomeadamente a Estratégia Nacional
de Conservação da Biodiversidade.

Potencial de Inovação

Suporte a tecnologias de monitorização custo-eficazes e otimização de
infraestruturas, e a metodologias inovadoras para avaliação de serviços
de ecossistemas. Gestão integrada do risco em recursos hídricos,
incluindo em cenários de alterações climáticas nomeadamente eventos
extremos.

Eixo 4 – Floresta
Visão

Promoção da produção, com o aumento da produtividade dos
povoamentos já instalados; que contribuam para a existência de novas
áreas plantadas e que reduzam o risco de incêndio e de ataques de pragas
dos espaços florestais, através do aumento da resiliência dos
povoamentos, com o apoio de modelos de produção florestal apoiados em
ciência e tecnologias avançadas..
Aumentar a capacidade produtiva florestal do território português,
garantindo a gestão sustentável dos recursos e o uso múltiplo dos
espaços florestais. Em simultâneo melhorar a organização e qualidade do
sector primário florestal, tanto na produção como na capacidade e
competência dos seus agentes.

Características

Os espaços florestais ocupam mais de 2/3 do território e a floresta
propriamente dita cerca de 35,4%.
A estrutura fundiária fragmentada da floresta portuguesa tem sido um
fator inibidor ao seu desenvolvimento. Além disso, a propriedade da
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floresta portuguesa é essencialmente privada.
A exploração da floresta nas suas diversas dimensões (económicas,
sociais e ambientais) é realizada aquém do seu potencial. Alguns riscos,
como os incêndios, as pragas, e os impactos das alterações climáticas
podem agravar este diferencial. Em paralelo, o aparecimento de outras
aplicações para os recursos florestais, nomeadamente as relacionadas
com a produção de energia, coloca novos desafios à qualidade da gestão
da floresta.
Fileira tradicional da economia com peso económico no PIB e nas
exportações (12% em 2012), com elevada especialização e
competitividade, dotada de grandes empresas globais que contribuem
para a internacionalização e prestígio da Marca Portugal. Recursos
endógenos específicos como a cortiça.
Apesar dos progressos verificados nas últimas décadas, observa-se uma
discrepância importante entre a criação de conhecimento e sua circulação
e valorização económica.
Vantagens
competitivas

Aptidão natural do país para a produção florestal. O país dispõe de
povoamentos bem instalados, adaptados e produtivos bem como de uma
fileira bem desenvolvida na área da floresta.
A floresta portuguesa é muito rica e tem um enorme valor associado.
Além dos usos diretos da floresta (venda de produtos como a madeira,
cortiça e resina) há que considerar o valor que pode ser gerado com a
exploração de mel, frutos, cogumelos ou ervas aromáticas e o valor
associado ao pastoreio, caça, pesca, recreio ou lazer bem como o valor das
funções menos contabilizadas da floresta (proteção do solo, de recursos
hídricos, sequestro de carbono ou a proteção da paisagem e
biodiversidade. Estima-se que o valor líquido da floresta seja superior a
1.100 milhões de euros.
Indústrias florestais com elevada capacidade empresarial e elevado
potencial de valorização dos produtos do ecossistema florestal.
A fileira florestal dispõe de recursos humanos qualificados bem como de
competências científicas significativas.

Inserção nas
Políticas Públicas

Estratégia Nacional para as Florestas (em revisão).

Interligação com
outros temas

Área transversal com interligação com a maioria das prioridades
escolhidas, como o Eixo 1: Tecnologias Transversais e Suas Aplicações
(Energia e Materiais e Matérias-primas); Eixo 2: Indústrias de processo;
Eixo 4: Recursos Naturais e Ambiente (Agroalimentar) e Eixo 5: Saúde,
Bem-Estar E Território (Saúde e Turismo)

Potencial de
Inovação

Potencial de melhoria da produção e produtividade florestal:
melhoramento de espécies, adequação dos povoamentos às condições
edafoclimáticas, adaptação e resiliência dos povoamentos face ás
alterações climáticas. Também através de melhoria da fitossanidade
florestal: controlo de pragas; redução da incidência de doenças.
Diversificação de espécies
mitigação e recuperação
mercados de produtos de
metodologias. Valorização
Produção de energia.

para a produção de madeira.
pós-incêndios. Diversificação
base florestal incluindo novos
de resíduos e de subprodutos

Métodos de
de usos e
processos e
da floresta.

Novos modelos de gestão do território; Modelos alternativos de
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governança para estruturas fundiárias diversas.
Potencial de inovação decorrente das ações de clusterização
desenvolvidas, nomeadamente pelo Polo de Competitividade e Tecnologia
das Indústrias de Base Florestal.
Exploração do ‘crescimento verde’ e da bioeconomia: investigação ao
nível da biodiversidade e das espécies, da microbiologia, de formas mais
eficientes de aproveitamento de energia, de soluções para a reciclagem e
sustentabilidade das indústrias envolvidas.
Identificação e exploração de valores múltiplos associados à floresta.
Valorização de serviços de ecossistemas prestados pelas florestas.
Eixo Temático 5 – Saúde, Bem-Estar e Território
Eixo 5 – Saúde
Visão

Portugal com competências relevantes na produção de tecnologias
médicas, do turismo de saúde e da prestação de serviços inovadores, com
desenvolvimentos em áreas como a saúde pública e a investigação
fundamental.
Portugal como laboratório para uso de soluções inovadoras para a saúde
baseadas no conhecimento.

Características

Sector em expansão com crescente capacidade de desenvolvimento de
novos produtos, tecnologias e soluções baseadas em tecnologias de
informação e comunicações, designadamente como resposta aos desafios
do envelhecimento.
Existência de massa crítica e de competências científicas e tecnológicas e
recursos humanos e infraestruturais de qualidade.

Vantagens
competitivas

Capacidade adaptativa e adesão à experimentação de novos produtos e
soluções. Desenvolvimento de tecnologias médicas associadas às TIC
Qualidade da investigação básica e do sistema de cuidados.
Infraestruturas de qualidade ligadas à mobilidade e ao turismo.

Interligação com
outros temas

Eixo 1: TIC e Matérias-primas e Materiais; Eixo 2: Indústria de produto e de
processo; Eixo 4 Agro-alimentar; Eixo 5: Turismo e Habitat

Potencial de
Inovação

Potencial de inovação decorrente das ações de clusterização desenvolvidas,
nomeadamente pelo Polo de Competitividade e Tecnologia da Saúde.
Medicina translacional, experimentação de novas tecnologias e de soluções
avançadas, interligadas com as nanotecnologias e biomateriais, e tecnologias
de informação.

Eixo 5 – Industrias Culturais e Criativas
Visão

Portugal como um produtor cultural credível e reconhecido nacional e
internacionalmente, através da afirmação da marca Portugal num
contexto global.

Características

Atividade emergente com grande potencial de crescimento e de
valorização económica e cultural.
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Vantagens
competitivas

Identidade nacional (histórica, cultural, linguística e tecnológica).
Qualidade da arquitetura
internacionalmente.

e

do

design

nacional

reconhecidos

Produtos das indústrias culturais com potencial de internacionalização,
através do fortalecimento de setores ligados à produção linguística e
histórica.
Capacidade tecnológica e de recursos humanos do País.
Potencial de
Inovação

Potencial de inovação decorrente das ações de clusterização
desenvolvidas pelo Cluster das Indústrias Criativas na Região Norte.
Desenvolvimento das indústrias baseadas em I&D nomeadamente em
ciências sociais e humanidades e tecnologias de informação.
Capacidade de valorização acelerada de novos produtos com potencial de
internacionalização

Eixo 5 -Turismo
Visão

Portugal como destino turístico de excelência, caracterizado por serviços
inovadores e de qualidade baseados no conhecimento e investigação e
nas caraterísticas específicas do país, como a história, cultura e tradições
nacionais, a hospitalidade.

Características

Setor tradicional, com relevância na economia nacional (representa 9.2%
do PIB e 8% do Emprego), em forte expansão e com potencialidades de
crescimento.
Setor de especialização nacional em termos de VAB e de emprego e de
publicações científicas.

Vantagens
competitivas

Diversidade cultural e patrimonial (reconhecida pela UNESCO)
Clima e geografia.
Boa infraestruturação baseada em sistemas inteligentes.
Capacidade em Tecnologias de Informação.
Cozinha Mediterrânea.
Cuidados de Saúde.

Inserção nas
Políticas Públicas

Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT)

Potencial de
Inovação

Potencial de inovação decorrente das ações de clusterização
desenvolvidas, nomeadamente pelos Polos de Competitividade e
Tecnologia do Turismo, Agroindustrial, das TICE e da Economia e
Conhecimento do Mar.
Elevado potencial de exploração das capacidades em TIC e do
conhecimento social e humanístico
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Eixo 5 – Habitat
Visão

Portugal com uma fileira habitat com capacidade inovadora e de
internacionalização, particularmente nas áreas dos materiais e da ecoinovação em materiais, produtos, serviços e soluções integradas,
potenciando a exploração de sinergias entre fileiras do Habitat (e.g.
construção, cortiça, cerâmica, madeira, pedra, metais, domótica) e entre
estas e outras, tais como Saúde, TIC, Energia, Floresta e Turismo, na
geração de soluções inovadoras em temas como o envelhecimento ativo, a
saúde no domicílio e produtos multifuncionais.

Características

A economia portuguesa é especializada em vários sectores do cluster do
Habitat, tanto a nível de emprego como de valor acrescentado, em relação
à média europeia, destacando-se as seguintes atividades económicas
(FCT, 2013; dados relativos a 2011): Promoção imobiliária e construção;
Têxteis; Madeira; Produtos minerais (argamassas, vidro plano, tijolos e
telhas, rochas ornamentais e cerâmica para uso doméstico; vidro de
embalagem e cristalaria, azulejos, ladrilhos, mosaicos, placas de cerâmica,
cerâmica para usos sanitários e cimento); Mobiliário, incluindo
colchoaria; reservatórios e recipientes metálicos; ferramentas (incluindo
moldes); portas e janelas em metal; cutelaria; tintas e vernizes (atividade
intensiva em tecnologia); aparelhos não elétricos para uso doméstico
(atividade intensiva em tecnologia).

Vantagens
competitivas

Capacidade clara de inovação na fileira do Habitat, com produtos únicos e
com excelentes propriedades, que se destacam a nível internacional. Em
particular, os sectores transformadores e na fileira de materiais
acrescentam um valor significativo às matérias-primas e recursos
nacionais, através de um domínio forte dos processos tecnológicos.
Destaca-se a capacidade existente e fundamental em diferenciar os
nossos produtos através da eco-inovação (inovação centrada na
sustentabilidade em materiais, produtos, serviços, e soluções integradas).
As PME beneficiam de uma cultura industrial com capacidades que são
claramente um bem transacionável. Por outro lado, o tecido industrial
dispõe de infraestruturas e recursos humanos com boas competências a
nível da gestão corrente e a nível da gestão da inovação.
Os serviços de construção, em particular, têm afirmação internacional e
um papel fundamental a desempenhar nesta cadeia de valor.
Verifica-se também um razoável conhecimento dos mercados e
capacidade de adaptação a diferentes culturas e contextos. Há uma
imagem externa de tradição e qualidade do sector, com pergaminhos
reconhecidos na construção civil e na arquitetura e com empresas e
produtos de relevo a nível internacional.

Potencial de
Inovação

Potencial de inovação decorrente das ações de clusterização
desenvolvidas, nomeadamente pelo Cluster Habitat Sustentável.
A especialização económica é acompanhada por elevados índices de
especialização a nível europeu da produção científica nacional em
construção e tecnologia de construção e em vários ramos da ciência dos
materiais, particularmente compósitos (3º lugar a nível nacional),
cerâmica (6º) e biomateriais (7º), sendo ainda de referir os têxteis (13º),
o papel e a madeira (39º) e películas e revestimentos (40º). O ramo
multidisciplinar da engenharia/ciência dos materiais tem vindo a ocupar
posições cimeiras no panorama nacional, em termos do número de
publicações referenciadas internacionalmente, tendo aumentado a sua
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produção científica em 42% entre os períodos 2000-2005 e 2005-2010.
O cruzamento da especialização económica e científica traduz num
elevado potencial de inovação em cada domínio científico e no
desenvolvimento de soluções de forma interdisciplinar, integrando, por
exemplo, áreas do conhecimento como materiais, engenharia civil,
arquitetura, engenharia mecânica, geologia, entre outras.
As grandes empresas, particularmente as que já se destacam a nível
internacional, encontram-se numa posição privilegiada para explorar
estas oportunidades.
A sustentabilidade é um conceito chave e um fator dinâmico para a
estratégia coletiva, constituindo-se como uma oportunidade de
diferenciação na inovação, envolvendo ganhos significativos em
competitividade e quotas de mercado. Este novo paradigma de
desenvolvimento é abrangente para toda a fileira do Habitat e vai ao
encontro dos temas focais da agenda europeia, como a economia de baixo
carbono, o uso eficiente de recursos, a eliminação ou valorização dos
resíduos, a eficiência energética ou ainda respondendo a desafios
societais relacionados com o ambiente e as alterações climáticas.
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II. ESTRATÉGIAS REGIONAIS DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE
1. NORTE
Diagnóstico
Este capítulo divide-se em duas componentes. Uma, mais descritiva, visa caracterizar de forma sumária as
condições de contexto e o potencial de inovação regional em termos genéricos, e outra, de carácter mais analítico,
que procura sistematizar o diagnóstico efetuado numa matriz SWOT.

Caracterização estrutural
A Região do Norte apresenta um peso importante da indústria na sua estrutura económica (32% do VAB regional
em 2011). Embora com preponderância de setores de baixa e média-baixa intensidade tecnológica, apresenta
igualmente algumas atividades de maior intensidade tecnológica. Apesar disso, assiste-se a um processo de
terciarização, nomeadamente pelo aumento do setor dos serviços, destacando-se a emergência dos mais
intensivos em conhecimento. O turismo, uma atividade assente na valorização económica de recursos endógenos
e com forte impacto no emprego, tem vindo a registar uma dinâmica de crescimento significativa e superior à
média nacional.
A Região do Norte é a região NUTS II de Portugal com maior orientação e intensidade exportadora. Em 2012, a
Região do Norte representou cerca de 38,4% das exportações de bens do país e um excedente comercial de 5,1 mil
milhões de euros. Não obstante, continua a ser a região NUTS II portuguesa com menor PIB per capita.

PIB per capita (2012)

12 753

I&D/PIB (%) (2012)

1,5

Proporção da indústria no VAB (2011)

32%

I&D Empresas/I&D (%) (2012)
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Emprego na Indústria (2011)

565 785

Alunos no Ens. Sup./ano (2012)

124 000

Exportações no total de Portugal (2012)

38,4%

Graduados STEM/ano (2012)

7000

Intensidade Exportadora (2012)

33%

PMEs (2012)

115 000

Excedente Comercial

5,1M

PMEs Exportadoras (%) (2012)

13
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Área
Científica

Ciências
Agrárias

Ciências da
Terra da Vida
e Ambiente

Engenharia
Civil

Criativas

Energia

Física e
Matemática

Ind. Aliment.

Moda

Materiais

Metalurgia e
Mecanica

Química

Saúde

TICE

Economia e
Gestão

Direito

Letras e Outras
Ciências Sociais

Educação e
Desporto

Outros

Da análise da estrutura económica regional e do volume de capital humano formado nos diferentes domínios
científicos, identifica-se a existência de massa crítica: (a) na dimensão capital humano, na Saúde, nas TICE, nas
Tecnologias de Produção, na Biotecnologia e no Ambiente, na Arquitetura e no Design, nas Ciências Agrárias e da
Vida; (b) na dimensão económica, na Construção, na Moda, na Saúde e nos Dispositivos Médicos, nos Serviços
intensivos em conhecimentos científicos e TIC, na Metalurgia e Metalomecânica, nas Máquinas e nos
Equipamentos, na Produção e Componentes para Automóveis, nas Indústrias Agroalimentares e na Energia. O
cruzamento destas duas dimensões, capital humano e estrutura económica, permite identificar os nós onde pode
existir massa crítica relevante para a identificação dos principais domínios de especialização inteligente. A figura
seguinte procura sintetizar esta análise, apresentando, em linha, as atividades económicas com maior expressão
no VAB regional e, em coluna, as áreas de formação avançada. As interseções mais escuras evidenciam o maior
potencial relativo de articulação entre os perfis do capital humano e da especialização económica, permitindo
identificar pontos nodais do sistema regional de inovação.

Setor da Economia

%

2,1

6,0

4,3

5,5

0,4

2,3

0,5

0,4

0,6

3,8

3,9

15,8

8,5

13,7

5,0

9,7

15,0

2,2

Agricultura e Pesca

0,9

Ind. Aliment.

3,8

Moda

8,6

Indústrias Florestais

2,4

Fab. Químicos

0,8

Borracha e Plásticos

2,1

Minerais não metálicos

1,3

Metalúrgicas e Prod. Metal

4,3

Máquinas e Equipamentos (incluindo
Eléctricos e Inf.)

3,8

Automóveis e Componentes

1,6

Mobiliário e colchões

1,2

Energia

3,6

Construção e Imob.

15,6

Ativ. de inf. e de comunicação

2,1

Ativ. de consult e cient.

4,9

Ativ. administrativas

4,3

Saúde e dispositivos Med

7,8

Atividades Criativas

1,8

Intensidade de articulação:

Alta

Média

Baixa

Esta análise, bem como a síntese da matriz SWOT apresentada em seguida, decorrem do diagnóstico prospectivo
e, constituem pontos de partida para o desenvolvimento deste exercício participado de elaboração da estratégia
de especialização inteligente da Região do Norte e, em particular, para a definição dos respetivos domínios
prioritários.

Análise SWOT
A síntese que se apresenta, baseada na análise SWOT, pretende reunir os principais aspetos que caracterizam de
forma genérica o atual estado do sistema de inovação regional. Expõem-se os aspetos relevantes do diagnóstico
em quatro quadrantes: os “pontos fortes” e os “pontos fracos”, que correspondem à análise do “ambiente
interno”, entendido neste caso como o conjunto de elementos respeitantes ao contexto regional e que podem ser
reforçados ou melhorados através de ações de política especificamente definidas pela e para a Região do Norte na
área da inovação; e as “oportunidades” e as “ameaças”, que constituem a caracterização do “ambiente externo”,
ou seja, o conjunto de elementos relacionados com o contexto nacional ou internacional que influenciarão a
evolução desta região NUTS II.
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PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

 Evolução muito positiva no esforço tecnológico próprio.
 Capacidade e qualidade da formação avançada,
nomeadamente STEM.
 Diversidade estrutural da economia regional, tradição
industrial e elevada orientação exportadora.
 Reforço da competitividade turística, traduzida no acréscimo
da procura e da oferta.
 Abundância de recursos energéticos endógenos.
 Vasto património simbólico reconhecido pela UNESCO.

 Debilidade do crescimento económico regional e da procura
interna.
 Excessiva fragmentação e dispersão temática do SCTR e
défice de articulação.
 Insuficiência dos instrumentos de engenharia financeira de
suporte à inovação, à internacionalização e ao
empreendedorismo.
 Atomismo empresarial e reduzido networking.
 Reduzida e distorcida visibilidade internacional.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

 Movimentos de concentração e racionalização no Sistema
Científico e Tecnológico Regional.
 Tendência de mudança na composição das fontes de
financiamento à I&D, promovendo a criação de um mercado
tecnológico.
 Implementação da RIS3 pode promover a concentração de
recursos e explorar sinergias intra e intersectoriais.
 Previsões de crescimento do turismo internacional (OMT).
 Internacionalização do SRI, explorando o Horizon 2020.
 Internacionalização das PME.

 Instabilidade macroeconómica e riscos de recessão interna e
externa.
 Manutenção de fortes restrições de crédito às empresas e
das insuficiências no capital de risco.
 Agravamento dos custos de contexto (por ex., energia).
 Dificuldade crescente de fixação na Região de recursos
humanos qualificados.
 Transferência de centros de decisão para fora da Região
 Perda de rotas e de companhias aéreas com ligação ao
Aeroporto Francisco Sá Caneiro.

Visão
A visão para a Região do Norte deve configurar uma estratégia alinhada com o objetivo de política económica
nacional melhoria da balança de transações correntes e, especialmente, da sua balança de bens e serviços. Aliás,
muito dificilmente uma política destas se concretizará ao nível nacional se não contar com a participação ativa da
Região do Norte, a região NUTS II portuguesa mais exportadora e a que reúne atores com um maior conhecimento
e experiência de participação nos mercados internacionais.
Retoma-se, com as necessárias adaptações, a visão enunciada no período de programação anterior. Na verdade,
ao nível macroeconómico, a preocupação com o endividamento externo é hoje ainda maior do que quando se
definiu a estratégia de desenvolvimento regional para 2015. Sempre existiu no Norte essa preocupação, mas só
mais recentemente começou a merecer um consenso nacional alargado.

VISÃO “NORTE 2020”
A Região do Norte será, até 2020, capaz de incrementar o nível de produção em valor de bens e serviços
transacionáveis que permita recuperar a trajetória de convergência a nível europeu, assegurando, de forma
sustentável, acréscimos de rendimento e de emprego da sua população e promovendo, por essa via, a coesão
económica, social e territorial
Mas enunciar uma visão não configura por si só uma estratégia de desenvolvimento. Pressupõe, igualmente, a
definição de objetivos. Dificilmente se robustecerá a base produtiva regional sem a continuação do esforço de
intensificação tecnológica da base produtiva regional. Este esforço deve ser acompanhado pela valorização de
ativos e recursos intensivos em território e suscetíveis de produção de serviços comercializáveis em mercado
alargado. Uma estratégia de desenvolvimento económico sustentada na procura externa, como a enunciada,
defronta-se não só com a necessidade de se continuar a superar os problemas estruturais de falta da
competitividade do tecido produtivo regional, mas, também, com a necessidade de explorar novos mercados e
novos modelos de negócio e de internacionalização do tecido empresarial.
Existe, por fim, um problema de escala de intervenção face a um contexto de excessiva fragmentação institucional
e empresarial. Importa, assim, considerar a questão da capacitação institucional e da governação regional, tendo
em vista a organização da ação coletiva do sistema regional de inovação, promovendo atuações em rede,
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dinamizando relações intersectoriais e parcerias público-privado e público-público e divulgando e adotando “boas
práticas”.
A visão enunciada deve ser complementada pelos seguintes objetivos estratégicos: (i) promover a intensificação
tecnológica da base produtiva regional; (ii) valorizar ativos específicos intensivos em território; (iii) melhorar o
posicionamento competitivo regional à escala global; (iv) assegurar um modelo de governação adequado.
O último objetivo apresenta um carácter instrumental. O penúltimo apresenta um carácter transversal em relação
aos domínios prioritários de especialização inteligente. Os dois primeiros têm enfoques diferenciados conforme
esses diferentes domínios. Porventura, estão mais associados ao primeiro os domínios associados à base industrial
regional, quer na produção de tecnologias (equipamentos, etc), quer na produção de bens finais, quer na
produção de conhecimento nas áreas das engenharias; revelando os restantes uma maior articulação com o
segundo. Esta articulação entre a visão, os objetivos estratégicos e os domínios prioritários de especialização
torna-se mais explícita após a leitura do ponto seguinte.

Identificação de Prioridades
Neste capítulo estabelecem-se os domínios prioritário de especialização inteligente da RIS 3 Norte. Em termos
operacionais, os domínios prioritários de especialização inteligente deverão ser o resultado de um exercício de
avaliação do posicionamento competitivo (presente e potencial) regional, considerando os seus recursos e ativos,
a sua base empresarial e as dimensões da procura. Este racional, sintetizado na figura seguinte, orientou a
identificação das prioridades.

Com base neste racional, a metodologia seguida para a identificação dos domínios prioritários de especialização
inteligente da Região do Norte envolveu os seguintes passos:
1.

2.

Identificação e caracterização de recursos e ativos (tecnológicos e não tecnológicos) e da base
empresarial regional, tendo sido elaborado um diagnóstico prospetivo detalhado, sistematizado
numa análise SWOT (Cfr. ponto dedicado ao diagnóstico);
Avaliação da technology relatedness e da market relatedness, partindo da avaliação quantitativa dos
recursos e ativos e permitindo (i) evidenciar oportunidades de inovação, através de combinações
verticais e horizontais de bases cognitivas e de bases produtivas, e (ii) pré-identificar possíveis
domínios prioritários (nucleares, emergentes e wildcards);
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3.

4.
5.

Análise estruturada de cada domínio prioritário, através da construção de triângulos envolvendo
entidades regionais do Sistema Científico e Tecnológico (SCT), produtores de tecnologia e utilizadores
avançados, precisando o racional de especialização inteligente.
Realização de ateliês temáticos com os principais stakeholders regionais para discussão e validação
dos domínios prioritários pré-identificados.
Realização de inquéritos aos principais stakeholders para (i) melhorar a estruturação dos domínios
prioritários, (ii) identificar de forma precisa as prioridades de investimento e, eventuais, instrumentos
de política, (iii), elaborar análises SWOT para cada um dos referidos domínios.

Ciências da Vida e Saúde
A Região do Norte é líder nacional em matéria de publicações científicas no domínio das Ciências da Vida e da
saúde, destacando-se as áreas da Biologia e Bioquímica Molecular, da Oncologia, da Genética e da Engenharia
Biomédica. Esta liderança traduz a evolução assinalável na acumulação de capital humano, pois graduaram-se,
anualmente, 6.683 alunos (ISCED 6 ou superior) e obtiveram o grau de doutoramento 965 alunos, entre 2000 e
2010, nas instituições de ensino superior da Região do Norte.
Analisando a economia da saúde, observamos que, com exceção da prestação de cuidados de saúde e do comércio
por grosso e a retalho de produtos farmacêuticos, as atividades económicas nucleares apresentam uma reduzida
expressão. Considerando o volume de recursos e ativos, ressalta o desequilíbrio entre a massa crítica existente e a
reduzida densidade da Economia da Saúde.

Figura 7 - Volume de Negócios, em milhares de Euros, das principais
atividades da Economia da Saúde na Região do Norte (INE, 2011)

Figura 8 - Volume de artigos publicados em Ciências da
Vida e Saúde (valor acumulado da Região do Norte
entre 2005 e 2010, com base nas nomenclaturas da web
of Science e nos dados da FCT)

Tal facto impõe uma aposta na dinamização do empreendedorismo nas áreas da saúde, quer na vertente
industrial, quer na vertente de serviços para exportação, bem como uma política ativa de atração de investimento
direto estrangeiro. No que diz respeito à base empresarial emergente, o perfil de especialização da região deve
privilegiar a Indústria Farmacêutica, os Dispositivos Médicos e os Sistemas de Informação para a Saúde,
especialmente, alinhados com as áreas científicas e os recursos endógenos em que a região apresenta
características distintivas e de excelência. Paralelamente, a Região do Norte deve apostar na densificação da
economia da Saúde explorando oportunidades de mercado na produção de bens e serviços transacionáveis pela
base empresarial existente (por exemplo, criando têxteis e novos materiais com propriedades funcionais,
promovendo o desenvolvimento de soluções TIC para a saúde, etc).

49

PORTUGAL 2020 - Estratégia de Especialização Inteligente (vJan2014)
Desta forma, construímos o seguinte racional:
INOVAÇÃO BASE EMPRESARIAL

RACIONAL

FARMACÊUTICA

Consolidação
das
dinâmicas
de
articulação entre a investigação regional
(nomeadamente,
ao
nível
da
engenharia de tecidos, do cancro, das
neurociências e do desenvolvimento
das técnicas cirúrgicas) e as empresas
nas indústrias e serviços na área da
saúde em sentido amplo (farmacêutica,
dispositivos médicos, prestação de
serviços saúde, turismo de saúde e
bem-estar e cosmética).

TURISMO DE
SAÚDE E
BEM-ESTAR

GENÉTICA E
BIOLOGIA
MOLECULAR

Figura 9 - Domínio Ciências da Vida e
Saúde:
racional
de
especialização
inteligente

DISPOSITIVOS
MÉDICOS

TÊXTEIS

NANOCIÊNCIAS E
NANOTECNOLOGIAS

SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO
PARA A SAÚDE

ALIMENTAÇÃO

TICE

INVESTIGAÇÃO
MÉDICA BÁSICA

ENGENHARIA
DE TECIDOS

COSMÉTICA

MEDICINA
CLÍNICA

SISTEMAS DE
SAÚDE

PESSOAS

BIOTECNOLOGIA
AMBIENTAL

UTILIZADORES AVANÇADOS

RECURSOS & ATIVOS

A análise SWOT seguinte procura sintetizar as razões que sustentam esta opção estratégica.
Figura 10 - Análise SWOT para o domínio “Ciências da Vida e Saúde”
PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

 Presença de uma empresa de referência na área da farmacêutica,
assim como de algumas empresas na área dos dispositivos médicos
com experiência em mercados internacionais.
 Unidades de I&D internacionalizadas e competitivasna investigação
médica básica, da medicina clínica, das ciências biológicas e da
engenharia médica.
 Boa articulação entre SCT e empresas em algumas áreas, como a
farmacêutica, a medicina regenerativa, a engenharia de tecidos e os
materiais avançados.
 Competitividade à escala global em áreas de diagnóstico e
tratamento de doenças como cancro, doenças infeciosas e doenças
neuro degenerativas.

 Baixa densidade empresarial em atividades económicas core das
Ciências da Vida e da Saúde.
 Predomínio de setores de bens e serviços transacionáveis com
baixa e média incorporação em conhecimento.
 Fraco reconhecimento internacional na área dos dispositivos
médicos.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

 Atração de IDE para a área das Ciências da Vida e Saúde.
 Criação da Plataforma Oncológica do Porto.
 Presença de um conjunto de micro/pequenas empresas/start-ups
com grande potencial de crescimento na área dos materiais
avançados e da medicina regenerativa.
 Capacidade instalada na área da prestação de cuidados de saúde e
bem-estar e áreas conexas, como a hotelaria, o lazer e a cultura.
 Possibilidade de incorporação de nanomateriais e dos materiais
funcionais e inteligentes em dispositivos médicos.
 Desenvolvimentos nas áreas de terapias regenerativas,
nanotecnologias e bioimagem aplicados em produtos inovadores
para a prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças
regenerativas.
 Novas ferramentas informáticas para tratamento de diversos tipos
de dados e uma maior aposta na Bioinformática e na saúde digital.

 Potencial de articulação entre SCT e empresas limitado pela baixa
densidade do tecido empresarial.
 Concorrência setorial e extrassetorial por parte de destinos e/ou
infraestruturas capazes de integrarem oferta diversificada.
 Necessidade da construção de uma imagem de fiabilidade por parte
dos diversos atores da região, sujeita a um mercado sensível.
 Reforma no modelo de financiamento, funcionamento e de
organização do SNS, com previsão de redução no valor de
orçamentos das entidades prestadoras de saúde e de investigação.
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Cultura, Criação e Moda
O domínio “Cultura, Criação e Moda” pretende articular as atividades culturais e criativas com a forte base
industrial da Região especializada em bens de consumo com uma componente intensiva de design. Reconhecendo
a importância da cultura na génese do processo criativo e tirando proveito do investimento da Região do Norte no
fomento às indústrias criativas, este domínio visa estimular a inovação baseada em conhecimento simbólico, com
particular impacto nas indústrias dominadas pelos fornecedores (Pavitt, 1984) com tradição na Região.
Considerando apenas as áreas nucleares (Belas Artes, Artes do Espetáculo, Audiovisuais e Produção dos Media,
Design, Artesanato, Marketing e Publicidade, Arquitetura e Urbanismo, Engenharias associadas ao Têxtil, Vestuário
e Calçado, Química e Materiais), anualmente, graduam-se cerca de 1000 pessoas (ISCED 6 ou superior), com
destaque para as áreas da Arquitetura, das Belas-Artes e dos Audiovisuais. Ao nível da spublicações científicas,
sublinhe-se a relevância regional ndas publicações em engenharia química e materiais.

Figura 11 - Volume de Negócios, em milhares de Euros, das principais
atividades da Economia da Cultura, Criação e Moda na Região do
Norte (INE, 2011)

Figura 12 - Volume de artigos publicados em
Cultura, Criação e Moda (valor acumulado da
Região do Norte entre 2005 e 2010, com base na
nomenclatura da Web of Science e nos dados da
FCT)

A base empresarial engloba um conjunto heterogéneo de atividades. As indústrias tradicionais detêm uma
expressão económica relevante, com um volume de negócios de cerca de 9.000 milhões de Euros e um volume de
quase 200 mil pessoas ao serviço. Estas indústrias são um ativo regional relevante e em que o conhecimento
simbólico é fundamental no processo de inovação, pelo que a articulação com as indústrias criativas é importante
para alargar o controlo sobre a cadeia de valor e inovar. Não obstante, as indústrias culturais e criativas são
atividades económicas emergentes cujo volume de negócios ascende a 800 milhões de Euros e cujo emprego
direto se estima em 12.000 pessoas.
O racional de especialização inteligente patente na figura seguinte tem subjacente a convicção de que a
dinamização da cultura potenciará as indústrias criativas e que estas podem assumir o papel de key enabling
technology na indústria tradicional, menos apta a construir vantagens competitivas com base em conhecimento
analítico e sintético.
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INOVAÇÃO / BASE EMPRESARIAL

RACIONAL

HABITAT

CORTIÇA

Exploração das indústrias criativas
(sobretudo nas áreas de design e
arquitetura), de novos materiais e de
tecnologias de produção inovadoras,
na criação de novas vantagens
competitivas em setores ligados à
produção de bens de consumo com
uma forte componente de design
(design based consumer goods),
nomeadamente o têxtil e vestuário,
calçado,
acessórios,
mobiliário,
joalharia, etc.

Figura 13 - Domínio Cultura, Criação e
Moda:
racional de
especialização
inteligente

MODA

INDÚSTRIAS
CRIATIVAS

ARTESANATO

ESTUDOS
CULTURAIS

ARTES

ARQUITETURA
E DESIGN

TICE

CIÊNCIAS
DOS
MATERIAIS

SAÚDE

ÁUDIOVISUAL

CONSUMIDORES

MARKETING E
PUBLICIDADE

NANOCIÊNCIAS
E NANOTECNOLOGIAS

MOBILIÁRIO

DESPORTISTAS

HOTELARIA

SISTEMAS
DE SAÚDE

CIÊNCIAS E
ENGENHARIA
QUÍMICAS

RECURSOS & ATIVOS

UTILIZADORES AVANÇADOS

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

 Reconhecimento internacional da qualidade e capacidade da
indústria dos têxteis, vestuário e calçado e elevada orientação
exportadora.
 Qualidade e criatividade dos recursos humanos existentes,
nomeadamente na área das indústrias criativas, na engenharia e
design de produto.
 Existência na região de excelentes centros de competências,
nomeadamente de instituições de I&D+i em domínios core e
relacionados.

 Insuficientes níveis de formação e capacitação do tecido
empresarial, nomeadamente nos domínios da inovação e
internacionalização.
 Insuficiente articulação institucional intersectorial, nomeadamente
entre as indústrias dos têxteis e vestuário, do calçado, do
mobiliário, da cortiça e as indústrias criativas.
 Falta de dimensão crítica das empresas da indústria dos têxteis e
vestuário, bem como baixos níveis de cooperação empresarial que
permitam ganhos de escala e aumentar a competitividade da
indústria.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

 Complementar a oferta tradicional da indústria dos têxteis,
vestuário e calçado com a especialização em nichos de mercado,
tais como os têxteis técnicos aplicados ao desporto e à saúde e os
têxteis-lar.
 Abertura e recetividade dos mercados africanos e sul-americanos
aos produtos portugueses.
 Incorporação de valor criativo nas indústrias tradicionais.
 Exploração de modelos business to consumer, nomeadamente do ecommerce como forma de abordagem aos mercados internacionais.

 Efeitos da liberalização do comércio mundial dos têxteis e
vestuário.
 Concorrência internacional, nomeadamente do continente asiático.
 Contração económica dos tradicionais mercados europeus.
 Perda de capacidade de atração de mão-de-obra qualificada e
jovem, na indústria dos têxteis e vestuário.

Figura 14 - Análise SWOT para o domínio “Cultura, Criação e Moda”

Recursos do Mar e Economia
O domínio Recursos do Mar e Economia procura valorizar este recurso específico através da criação, expansão e
fomento de atividades económicas associadas ao mar. Apesar do seu elevado potencial económico, que corre o
risco de ser apontado quase como uma panaceia, o mar permanece subaproveitado. Consideramos que a
estratégia de valorização económica dos recursos e ativos do mar tem de passar por um maior foco.
A formação avançada no domínio Recursos do Mar e Economia apresenta uma maior densidade nas áreas
associadas à engenharia e uma menor densidade relativa nas áreas associadas às Ciências do Mar. Considerando
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as duas dimensões, graduam-se, anualmente, 2.480 alunos (ISCED 6 ou superior) e acumularam-se 571
doutoramentos entre 2000 e 2010. No caso particular da Engenharia Civil, considerando a redução estrutural no
setor da construção e o volume de capital humano acumulado, o foco no mar pode ser uma alternativa viável à
valorização desse capital.

Figura 15 - Volume de Negócios, em milhares de Euros, das
principais atividades da Economia dos Recursos do Mar na Região
do Norte (INE, 2011)

Figura 16 - Volume de artigos publicados no
domínio dos Recursos do Mar e Economia (valor
acumulado da Região do Norte entre 2005 e 2010,
com base na nomenclatura da Web of Science e
nos dados da FCT)

No que respeita aos recursos e ativos não tecnológicos, no caso da Região do Norte, a Comissão Europeia aponta
para a existência de ventos fortes e regulares, favoráveis à produção de energia eólica em offshore, sendo também
apontada a viabilidade do aproveitamento das ondas como fonte de energia e afastada a possibilidade de
utilização do gradiente térmico e das marés enquanto meios de produção de energia. A costa caracteriza-se por
batimetrias que variam de 25 m até 200 m e com declives baixos (< 3%), facilitando a implementação de parques
eólicos e de outras estruturas de apoio. Esta é uma oportunidade que pode ser explorada tirando partido do setor
metalomecânico, do cinturão de fabricantes de geradores e componente eólicos e do papel pioneiro de Portugal
nas energias renováveis. Ao nível da pesca, os relatórios da COTEC e da ECORYS indicam não existir grande
potencial, o mesmo sucedendo com a aquicultura. A baixa temperatura das águas e a ondulação dificultam estas
práticas podendo, eventualmente, ser mais viável a aquicultura de octópodes e gastrópodes, bem como de
bivalves.
No que diz respeito à base empresarial, e começando pela pesca, pese embora a tradição de algumas
comunidades locais, a sua relevância económica situa-se muito mais a jusante, em setores como a restauração, o
turismo ou a indústria de transformação, e na dinamização de economias locais. Na Região do Norte, em 2011, as
612 empresas existentes, que empregavam 2.650 trabalhadores, eram responsáveis por um volume de negócios
direto de 67,7 milhões de Euros (cerca de 19,5% do total nacional). Associadas à pesca, localizam-se na Região do
Norte diversas empresas de transformação e conserva que empregam cerca 1.514 trabalhadores, gerando um
volume de negócios de 160 milhões de Euros (16,1% do total nacional) e um valor acrescentado bruto de 29
milhões de Euros (20,1% do total nacional), indiciando, assim, uma produtividade relativamente superior à média
nacional. Num outro tipo de análise comparativa, estas empresas evidenciam também uma dimensão média
superior à observada nas empresas da pesca e da aquicultura. A aquicultura é uma atividade com pouca expressão
na Região do Norte, embora se reconheça a existência de oportunidades de negócio relevantes focadas em
espécies de maior valor acrescentado e menor exploração relativa.
A indústria naval compreende um leque de atividades de engenharia, construção naval e de reparação, bem como
também atividades de grande relevo associadas à produção de equipamentos. As análises da ECORYS e da COTEC
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evidenciam a perda de competitividade dos estaleiros europeus em segmentos de mercado em que as economias
de escala e os baixos custos de produção constituem fatores determinantes da competitividade. Ao invés, nos
segmentos de mercado mais intensivos em tecnologia, as indústrias europeias mantêm a sua liderança tradicional.
Os segmentos dedicados à náutica de recreio e ao desporto são áreas em que a Região do Norte se pode afirmar
internacionalmente e em que o potencial de construção de um ecossistema de inovação é maior. Nestes dois
segmentos de mercado, predominam os navios de pequeno porte construídos em materiais poliméricos e
compósitos, sendo a competitividade construída em função do desempenho dos produtos.
Assim, o racional de especialização que construímos foca o desenvolvimento de tecnologias para o mar (por
exemplo, a robótica ou o desenvolvimento de novos materiais), sendo relevante fomentar o empreendedorismo,
apoiando também a consolidação de atividades emergentes da biotecnologia nas áreas associados à cosmética, à
biotecnologia e à farmacêutica.
INOVAÇÃO / BASE EMPRESARIAL

CONSTRUÇÃO
OFFSHORE

RACIONAL
Estabelecimento de relações de
articulação entre engenharias
aplicadas (civil, mecânica, naval,
robótica, energia, biociências e
tecnologias
de
informação,
materiais), recursos do mar
(vento, ondas, algas, praias, etc)
e atividades económicas que os
valorizem (construção naval,
produção de energia em
offshore,
construção
de
plataformas, turismo náutico,
biocombustíveis, alimentação e
aquicultura em offshore, etc ).

METALOMECÂNICA

ENERGIA
OFFSHORE

CONSTRUÇÃO E
REPARAÇÃO
NAVAL

NANOCIÊNCIAS E
NANOTECNOLOGIAS

ENGENHARIA
DOS MATERIAIS

ROBÓTICA E
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ALIMENTAÇÃO E
AQUACULTURA
OFFSHORE
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ENGENHARIA
ELÉTRICA E
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ENERGIA E
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Figura 17 - Domínio Recursos do Mar
e
Economia:
racional
de
especialização inteligente

ARMADORE
S MARINHA

BIOCIÊNCIAS

TURISTAS

AGENTES
DESPORTIVOS

CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
DOS ALIMENTOS

RECURSOS & ATIVOS

UTILIZADORES AVANÇADOS

Considerando os recursos e ativos da região, a base empresarial e a evolução do mercado, concluímos que o foco
de especialização regional se deve concentrar na engenharia e construção offshore associadas à produção de
energia. De forma menos relevante, e por encontrarem algumas dificuldades na região, as atividades associadas à
aquicultura e à alimentação devem ser tratadas como áreas subsidiárias e emergentes. Tal aposta está alinhada
com o que decorre da análise SWOT subsequente.
PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

 Forte especialização relativa de Portugal nas ciências do mar nas
publicações científicas.
 Capacidade e qualidade da formação avançada em áreas de suporte
à economia do mar, nomeadamente em ciências e engenharia.
 Maior Zona Económica Exclusiva da Europa – 1.850.000 km2
 Condições naturais para aproveitamento da energia das ondas e
eólica offshore.
 Know-how na área das energias renováveis.
 Existência de atores internacionais na área das energias renováveis
e de uma base empresarial de suporte a esta indústria.

 Fragilidade da base empresarial no domínio da economia do mar e
em particular em algumas áreas de negócio como o lazer e turismo
náutico, a indústria naval e o equipamento náutico, em virtude da
existência de um elevado número de pequenas empresas familiares
com fraca capacidade de gestão, inovação e introdução de novas
tecnologias.
 Falta de cultura marítima dos portugueses.
 Insuficiente conhecimento dos recursos marinhos e potencial eólico
existente ao longo da nossa costa.
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OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

 Proposta de alargamento da plataforma continental portuguesa
para os 4.000.000 km2
 Aposta no lazer e turismo náutico, explorando o potencial
resultante dos investimentos nos novos terminais de cruzeiros e no
projeto “Pólos do Mar”.
 Aproveitamento do capital de conhecimento existente na área da
robótica com aplicação nas áreas da biologia marinha, oceanografia
e manutenção de embarcações e de infraestruturas offshore.
 Reposicionamento da indústria naval para domínios emergentes
como por exemplo, a energia offshore, o lazer e o turismo náutico.
 Aproveitamento do capital de conhecimento existente na área dos
têxteis, vestuário e calçado para a exploração de nichos de mercado
associados à moda e ao desempenho desportiva.

 Concorrência de países asiáticos e europeus na indústria naval,
nomeadamente ao nível das embarcações de suporte a atividades
offshore e das embarcações de recreio, respetivamente.
 Desinvestimento do governo português no sector das energias
renováveis.
 Lacuna existente no sistema de ensino português ao nível da
formação técnica qualificada.
 Grau de maturidade científica de algumas áreas de negócio,
nomeadamente da energia e aquicultura offshore.
 Acordos internacionais e ameaças diplomáticas à ZEE.

Capital Humano e Serviços Especializados
O domínio Capital Humano e Serviços Especializados é um dos wildcards da estratégia regional de especialização
inteligente. Por outras palavras, trata-se de um domínio emergente, em que a região detém massa crítica de
recursos e ativos que podem responder a uma tendência internacional de relocalização de serviços partilhados e
de soluções de outsourcing para fusos horários com menor desfasamento do GMT (Greenwich Mean Time).
Considerando os recursos humanos qualificados existentes na região, a necessidade de reconverter uma parte
desses recursos humanos e a necessidade de criar emprego que combata a elevada taxa de desemprego de jovens
qualificados, entendemos considerar este domínio, ainda que numa perspetiva de aposta de risco (wildcard).
No que diz respeito aos recursos, a Região do Norte reúne massa crítica e capacidade formativa para fornecer e
reconverter recursos humanos, conforme se pode observar na figura seguinte. No caso das operações de criação
de centros de engenharia, centros de serviços partilhados e de centros de contacto, ganha relevância a mão-deobra qualificada nas áreas da Economia, Contabilidade e Gestão, Direito, ou mesmo Marketing e Línguas. Todavia,
no caso de operações de maior valor acrescentado, como as fábricas de software e os centros de engenharia, são
mais relevantes o fluxo e o stock capital humano nas áreas da Engenharia, com ênfase particular na Engenharia
Informática, no primeiro caso, e na Engenharia Civil e Mecânica, no segundo caso.

Figura 18 - Volume de Negócios, em milhares de Euros, dos
Serviços Especializados na Região do Norte (INE, 2011)

Figura 19 - Diplomados na Região do Norte no domínio
do Capital Humano e Serviços Especializados (valor
acumulado entre 2000 e 2010, com base nos dados do
MEC)

Na base empresarial, os serviços especializados assumem hoje uma expressão económica relevante, com um
volume de negócios de 2.632 milhões de Euros e um volume de emprego de 66.901 pessoas. Destacam-se, em
particular, as atividades de engenharia e técnicas afins com um volume de negócios de 775 milhões de Euros, as
atividades de consultoria, contabilidade e as atividades de programação e consultoria informática.
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Para além da base económica existente, a Região do Norte reúne condições para atrair centros de contacto,
centros de serviços partilhados, centros médicos para ensaios clínicos (a plataforma oncológica pode ser um foco
de atração de ensaios clínicos e de desenvolvimento de serviços especializados) e para monitorização e assistência
remota, fábricas de software e centros de engenharia. Existem já algumas operações localizadas na região que
constituem casos de estudo e exemplos demonstradores para uma eventual ação de captação deste tipo de
investimento estrangeiro, aproveitando até oportunidades com elevados efeitos potenciais de arrastamento sobre
a indústria (por ex., Centros de Engenharia Automóvel de Marcas Mundiais).
A análise que efetuámos evidenciou que a Região do Norte acumulou capital humano relevante nos últimos anos.
Contudo, é notória a dificuldade em reter esse capital humano e evidente o seu enviesamento em função de áreas
de formação com menor empregabilidade relativa face à economia regional e à sua estratégia de especialização
inteligente. Ambicionando responder a estes dois problemas, o racional deste domínio explora a hipótese de a
Região se posicionar como um centro Europeu de Serviços Partilhados, criando emprego qualificado.

RACIONAL

INOVAÇÃO / BASE EMPRESARIAL

Promoção
de
competências
acumuladas na área das TIC (em
particular, no desenvolvimento de
aplicações
multimédia
e
na
programação e engenharia de
sistemas), para o desenvolvimento de
soluções de governo eletrónico, a
desmaterialização de processos e, em
associação com a reconversão de
capital humano, o aproveitamento das
tendências para operações de Serviços
Especializados para localizações de
proximidade (centros de engenharia,
de serviços partilhados e de contacto).
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CENTROS DE
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CONTACTO

CENTROS DE
PRODUTORES DE
INVESTIGAÇÃO E
EQUIPAMENTOS
ENSAIOS CLÍNICOS

ENGENHARIA
ENGENHARIA
METALÚRGICA E
MECÂNICA
METALOMECÂNICA

POSIÇÃO
GEOGRÁFICA

Figura 20 - Domínio Capital Humano e
Serviços Especializados: racional de
especialização inteligente

BPO/SERVIÇOS
PARTILHADOS

CIÊNCIAS
INFORMÁTICAS

ECONOMIA
E GESTÃO

ENGENHARIA
CIVIL

MARKETING E
PUBLICIDADE,
DESIGN

CONTABILIDADE
E FISCALIDADE

RECURSOS & ATIVOS

ESTADO

GRANDES
MULTINACIONAIS

LETRAS

UTILIZADORES AVANÇADOS

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

 Disponibilidade e qualidade dos recursos humanos, tanto nas áreas
de engenharia como economia/gestão/contabilidade.
 Recursos humanos com boa adaptação cultural, conhecimento de
línguas, boa relação qualidade/preço, boa capacidade de operação,
de gestão de projetos, de gestão da qualidade e melhoria de
processos.
 Presença de algumas operações na região com elevado nível de
sucesso.
 Região bem infraestruturada, com boa acessibilidade por via aérea,
com oferta diversificada de bens e serviços e boa qualidade de vida.

 Ainda baixo nível de atração da região para recursos humanos
qualificados de outros países e regiões.
 Indisponibilidade de informação organizada sobre os recursos da
região, como dados de recursos humanos, cursos de formação e
espaços disponíveis.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

 Excelentes condições para atrair operações de serviços
especializados.
 Conhecimento acumulado na área das TIC aplicado no
desenvolvimento de soluções de desmaterialização de processos e
e-government.
 Captação de eventos internacionais de BPO e Shared Services que
promovam a região enquanto destino destas operações.

 Oferta não organizada de espaços físicos para a instalação das
operações e com preços competitivos.
 Inexistência de uma entidade regional (ou parceria com entidades
privadas) responsável pela atração deste tipo de operações.
 Concorrência de regiões relativamente próximas com
características similares ou melhor relação qualidade/preço.
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Indústrias da Mobilidade e Ambiente
A base industrial da Região do Norte inclui atividades de média intensidade tecnológica associadas ao
fornecimento especializado da indústria automóvel, designadamente, o fabrico de moldes e a injeção de plásticos,
o fabrico de componentes automóveis e equipamentos eletrónicos e o desenvolvimento de polímeros, compósitos
e outros materiais avançados, como por exemplo os têxteis técnicos. A acumulação de capital humano e de
competências científicas nos domínios da mecânica, eletrónica e metalurgia e os contratos de fornecimento da
Embraer e da Airbus criam oportunidades para elevar o valor acrescentado da capacidade produtiva instalada na
região, promovendo o upgrade de algumas empresas para o fornecimento de clientes mais sofisticados e
exigentes.
No que diz respeito aos recursos e ativos tecnológicos, a região reúne massa crítica significativa nas diferentes
áreas da Engenharia, tendo vindo a formar capital humano que qualifica o tecido produtivo e que eleva a sua
capacidade de absorção tecnológica e de inovação. Em paralelo, o sistema científico e tecnológico da região
desenvolveu competências científicas dedicadas à indústria automóvel e aeronáutica (com destaque para o CEIIA e
o INEGI). Ao nível das publicações científicas indexadas, as Ciências e Engenharia dos Materiais destacam-se,
merecendo igualmente nota os domínios das Engenharias Elétrica e Eletrónica. Note-se que, apesar de
relativamente menos significativas, as áreas da Mecânica e da Engenharia Mecânica, que reúnem um quantitativo
de publicações assinalável, articulam-se com as demais áreas, inclusive com um conjunto de áreas
complementares e/ou de base

Figura 21 - Volume de Negócios, em milhares de Euros, das principais
atividades da Economia das Indústrias da Mobilidade e Ambiente na
Região do Norte (INE, 2011)

Figura 22 - Volume de artigos publicados em
áreas científicas associadas às Indústrias da
Mobilidade e Ambiente (valor acumulado da
Região do Norte entre 2005 e 2010, com base na
nomenclatura da Web of Science e nos dados da
FCT)

A base empresarial associada às indústrias da mobilidade é significativa, nomeadamente, na fabricação de veículos
automóveis, na fabricação de pneus, na fabricação de moldes e plásticos, na fabricação de componentes
automóveis e em têxteis técnicos. As tendências de mercado sugerem oportunidades relevantes na eficiência
energética (maior utilização de materiais leves e novas aplicações de nanomateriais) e no cruzamento das
indústrias da mobilidade com a eletrónica e as TIC (comunicação Veículo-a-Veículo, Infraestrutura-a-Veículo e
Infraestrutura-a-Infraestrutura). Nesse sentido, construímos o seguinte racional de especialização:
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INOVAÇÃO / BASE EMPRESARIAL
POLÍMEROS,
COMPÓSITOS
E MATERIAIS
AVANÇADOS

RACIONAL
Aproveitamento das competências
científicas nas áreas das tecnologias
de produção e dos materiais,
potenciadas pelos contratos de
fornecimento com a Airbus e Embraer,
para a promoção do upgrade das
indústrias de componentes de
automóveis e de moldes, tendo em
vista o fornecimento de clientes mais
exigentes nas especificações técnicas,
nomeadamente
na
área
da
aeronáutica.

BIOCOMBUSTÍVEIS

ENGENHARIA
ELÉTRICA E
ELETRÓNICA

Figura 23 - Domínio Indústrias da
Mobilidade e Ambiente: racional de
especialização inteligente

CENTROS DE
ENGENHARIA
E DESIGN

TECNOLOGIAS
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NANOCIÊNCIAS
E NANOTECNOLOGIAS

METALURGIA
E ENGENHARIA
METALÚRGICA

COMPONENTES
DE AUTOMÓVEL

COMPONENTES
DE
AERONÁUTICA

DISTRIBUIDORES
DE ENERGIA

ENGENHARIA
DOS MATERIAIS

ENGENHARIA
MECÂNICA

BIOLOGIA,
BIOQUÍMICA,
BIOTECNOLOGIA

MOLDES

ENGENHARIA
INDUSTRIAL

COMPANHIAS
AÉREAS

INDÚSTRIA
AERONÁUTICA

CIÊNCIAS E
ENGENHARIA
QUÍMICAS

RECURSOS & ATIVOS

INDÚSTRIA
AUTOMÓVEL

UTILIZADORES AVANÇADOS

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

 Capital Humano e competências científicas relevantes.
 Mobi-e permitiu acumular conhecimento específico no âmbito da
mobilidade, em particular, elétrica.
 Experiência produtiva e exportadora relevante.
 Custos de mão-de-obra qualificada competitivos.
 Existência de conceituados centros de I&D com competências
relevantes para a indústria da mobilidade.
 Existência de elevado know-how em domínios de suporte às
indústrias da mobilidade, nomeadamente nos têxteis, cortiça,
moldes e tecnologias de produção.

 Ausência de um grande produtor automóvel/aeronáutico na região.
 Baixa capacidade de perceção e de absorção tecnológica pelas
empresas.
 Dependência de clientes chave (PSA e AutoEuropa)
 Reduzido valor acrescentado nacional.
 Carência de competências ao nível dos ensaios aeronáuticos.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

 Evolução dos produtores de componentes de automóvel para
clientes mais sofisticados (aeronáutica e construção naval).
 Desenvolvimento de novos materiais e novos combustíveis,
alavancando a indústria existente (têxteis, cortiça, moldes…)
 Valorização de resíduos por via da produção de Biocombustíveis.
 Captação de centros de engenharia e design de grandes
construtores.
 Aproveitamento da existência, na região, de players internacionais
na área da mobilidade elétrica, bem como do capital de
conhecimento e competência desenvolvidos nos últimos anos.

 Concorrência de países da Europa de Leste e de países asiáticos.
 Aparente desinvestimento no projeto de mobilidade elétrica.
 Conjuntura internacional de reposicionamento produtivo,
potenciando a deslocalização de fornecedores OEM.
 Forte lóbi internacional por parte dos países produtores de
petróleo relativamente à mobilidade elétrica e uma aposta, ainda
muito incipiente, das construtoras de automóveis neste domínio.

Sistemas Avançados de Produção
A Região do Norte tem uma forte expressão da indústria transformadora. Esta relevância gerou uma procura de
procimidade relevante para o desenvolvimento de um conjunto de atividades económicas articuladas na criação
de sistemas avançados de produção, visando a flexibilização da mesma e uma maior eficiência. Esta oportunidade
foi potenciada pela acumulação de capital humano na Eletrónica e Automação, nas Ciências Informáticas e na
Metalurgia e Metalomecânica, bem como pelo surgimento de um ator integrador que potenciou o interface entre
as unidades de I&D e as empresas.
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Figura 24 - Volume de Negócios, em milhares de Euros, das principais
atividades económicas associadas aos Sistemas Avançados de Produção
na Região do Norte (INE, 2011)

Figura 25 - Volume de artigos publicados em
Sistemas Avançados de Produção (valor
acumulado da região do Norte entre 2005 e 2010
com base na nomenclatura da Web of Science e
nos dados da FCT)

A base empresarial associada às tecnologias de produção inclui um conjunto diverso de atividades económicas,
fornecedoras de soluções tecnológicas especializadas à indústria transformadora. Globalmente, o volume de
negócios das tecnologias de produção ascendeu, em 2011, a 6.857 milhões de Euros, empregando mais de 70 mil
pessoas. Em particular, destacam-se a fabricação de artigos em matérias plásticas, a fabricação de motores,
geradores e transformadores elétricos e a fabricação de elementos de construção em metal. Importa ainda
sublinhar a relevância da consultoria e programação informática, atividade subjacente à automação e ao controlo
dos processos produtivos, bem como a elevada expressão da indústria transformadora, utilizador avançado das
tecnologias de produção.
Este domínio prioritário procura explorar o potencial económico associado ao desenvolvimento e à aplicação de
tecnologias de largo espectro na economia regional. Algumas destas tecnologias (nanotecnologias e TIC) são,
frequentemente, referenciadas nos demais domínios prioritários, sinalizando o potencial de emergência de novas
atividades económicas ancoradas em atividades já existentes na região. Não obstante, os sistemas avançados de
produção têm uma presença muito relevante na região sendo o foco com maior potencial de especialização.
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RACIONAL

INOVAÇÃO / BASE EMPRESARIAL

Desenvolvimento
de
fileiras
associadas às Tecnologias de Largo
Espectro, nomeadamente os Sistemas
de
Produção
Avançados,
Nanotecnologias, Materiais e TICE,
conjugando
a
existência
de
capacidades
e
infraestruturas
cientificas e tecnológicas, e de setores
utilizadores relevantes, através do
reforço do tecido empresarial
existente (no caso das tecnologias de
produção e das TICE) ou da criação de
novas empresas (sobretudo na área
da nanotecnologia e da produção de
novos materiais).

MÁQUINA E
FERRAMENTAS
METÁLICAS

FABRICANTES
DE BENS DE
EQUIPAMENTO

ENGENHARIA
MECÂNICA

ENGENHARIA
DOS MATERIAIS

Figura 26 - Domínio Sistemas Avançados
de Produção: racional de especialização
inteligente

NANOCIÊNCIAS E
NANOTECNOLOGIAS

INTEGRADORES
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INFORMÁTICA
INDUSTRIAL

METALURGIA E
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CIÊNCIAS
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AUTOMAÇÃO
E ROBÓTICA

ENGENHARIA E
CONSULTORIA
INDUSTRIAL

INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA

ENGENHARIA
INDUSTRIAL

ENGENHARIA
ELÉTRICA E
ELETRÓNICA

RECURSOS & ATIVOS

UTILIZADORES AVANÇADOS

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

 Fileira desenvolvida de tecnologias de produção, com níveis de
produtividade superiores à média e clusterização.
 Recursos humanos qualificados e unidades de I&D e de interface de
referência.
 Concorrência monopolística.
 Forte presença da Indústria Transformadora na região.
 Integração em redes internacionais (ex. plataforma Manufuture).
 Orientação exportadora do sector.
 Presença, na região, de players internacionais de referência, alguns
deles pioneiros, no desenvolvimento de diversas tecnologias de
produção, como por exemplo sistemas de corte por jacto de água,
ferramentas de corte de precisão, fabricação de máquinas para
chapa e sistemas de sensores baseados em redes de Bragg em fibra
óptica.

 Fraca e distorcida visibilidade externa.
 Baixa capacidade de perceção e de absorção tecnológica pelas
empresas da região.
 Ainda reduzida orientação para o mercado externo, em particular,
os mercados Asiáticos.
 Reduzida escala no fabrico de máquinas, suprida por importações.
 Elevado grau de conteúdo importado das exportações do sector.
 Insuficiente cooperação empresarial e entre as empresas e outras
entidades do sistema científico e tecnológico.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

 Aposta na re-industrialização europeia, na eficiência energética e na
eficiência ambiental.
 Crescente automação dos processos industriais e aposta na
melhoria da interação homem-máquina.
 Novas tendências de crescente personalização dos bens de
consumo, exigindo crescente flexibilização da produção.
 Crescimento da componente de serviços de elevado valor
acrescentado.
 Articulação com outras tecnologias de largo espectro com presença
relevante na região como as nanotecnologias, os materiais e as
TICE.
 Infraestrutura de referência mundial nas nanotecnologias.
 Potencial de articulação entre as nanotecnologias e os materiais
avançados, incluindo biomateriais.
 Desenvolvimento de soluções integradas que permitam oferecer
soluções chave na mão aos clientes, através do desenvolvimento de
modelos de integração empresarial que promovam a cooperação
entre fileiras e entre o sector das tecnologias de produção e
sectores relacionados.

 Concorrência de países da Europa de Leste e de países asiáticos.
 Agravamento da crise financeira portuguesa, limitado acesso a
financiamento.
 Crise internacional com impacto negativo na procura.
 Menor atratividade relativa da indústria na captação de recursos
humanos especializados e/ou de elevada qualificação.
 Lacuna existente no sistema de ensino português ao nível da
formação de quadros intermédios.
 Aposta do governo chinês na formação em engenharia.
 Elevado custo energético.

60

PORTUGAL 2020 - Estratégia de Especialização Inteligente (vJan2014)

Sistemas Agroalimentares e Alimentação
A região apresenta um conjunto de produtos de origem agrícola de elevado valor acrescentado (como, por
exemplo, o vinho, o azeite ou a castanha) com potencial de exportação e de reorientação para segmentos de
mercado mais dinâmicos. A experiência da base empresarial regional, nomeadamente nas áreas do leite e
derivados e da vitivinicultura, faz com que a aposta neste domínio seja patente, sendo expectável a exploração de
novos produtos, através da sua articulação com as competências científicas e tecnológicas presentes na região
(enologia, engenharia, biologia, biotecnologia, etc.).
No âmbito dos recursos e ativos relacionados com este domínio, importa mencionar os recursos naturais e as
competências científicas da região. Relativamente aos primeiros, destacam-se as condições edafoclimáticas
próprias que permitem a exploração de produtos com características únicas e a Região Demarcada do Douro, que
constitui um selo de qualidade com visibilidade internacional, importante para os vinhos, mas extensível a outros
produtos e serviços que a região oferece ou pode oferecer, nomeadamente em torno do turismo.
No que diz respeito aos segundos, graduam-se na região, 1.749 alunos/ano, acumulando-se 949 doutoramentos
entre 2000 e 2010. Há claramente uma massa crítica muito considerável nas áreas da Biologia e da Bioquímica, da
Tecnologia dos Processos Químicos e das Ciências Veterinárias, Produção Agrícola e Animal.

Figura 27 - Volume de Negócios, em milhares de Euros, das principais
atividades da Economia dos Sistemas Agroambientais e Alimentação na
Região do Norte (INE, 2011)

Figura 28 - Volume de artigos publicados em
áreas associadas a Sistemas Agroambientais e
Alimentação (valor acumulado na Região do
Norte entre 2005 e 2010, com base na
nomenclatura da Web of Science e nos dados da
FCT)

Quanto à base empresarial, considerando o volume de negócios, destaca-se na região a Indústria do vinho (com
quase 800 milhões de Euros), que estão associadas as atividades de Fabricação de rolhas de cortiça, que
representa mais de 415 milhões de Euros, e a Viticultura, com perto de 120 milhões de Euros. As Indústrias do leite
e derivados têm igualmente uma grande importância na região (com mais de 720 milhões de Euros de volume de
negócios), às quais se junta a Criação de bovinos para produção de leite (52 milhões de Euros). A Fabricação de
produtos à base de farinha e o setor das carnes são igualmente atividades económicas importantes na região,
representando cada uma mais de 550 milhões de Euros. A Produção agrícola tem como tendências o
desenvolvimento de agricultura de precisão assente em sistemas de sensores e sistemas de automação que
melhoram a eficiência, potenciando ligações a outros domínios de especialização.
Assim, este domínio de especialização procura explorar o potencial de valorização económica resultante da
conjugação dos recursos e ativos científicos com recurso e ativos naturais e simbólicos. Ancorada nas atividades de
produção agrícola e animal e na indústria agroalimentar, a região deve prosseguir a estratégia de valorização
cruzada com uma variedade relacionada de atividades económicas, onde se destaca o turismo, mas em que as
tecnologias desempenham um papel crescente.
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INOVAÇÃO / BASE EMPRESARIAL

RACIONAL

EMBALAGENS

Articulação do potencial agrícola
regional em produtos de elevado valor
acrescentado (vinho, azeite, castanha,
etc.) com competências científicas e
tecnológicas (enologia, engenharia,
biologia, biotecnologia, etc.) e
empresariais (leite e derivados,
vitivinicultura,
etc.)
para
o
desenvolvimento
de
produtos
associados,
nomeadamente
à
alimentação
funcional
e
à
gastronomia local, e destinados a
segmentos
de
procura
mais
dinâmicos.
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TURISMO

REGIÃO
DEMARCADA
DO DOURO

INDÚSTRIAS
CRIATIVAS

TICE

PRODUÇÃO
AGRÍCOLA
E ANIMAL
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CONSUMIDOR
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BIOQUÍMICA,
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NANOCIÊNCIAS
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CADEIAS DE
DISTRIBUIÇÃO

DISTRIBUIDORES
DE ENERGIA

Figura
29
Domínio
Sistemas
Agroambientais e Alimentação: racional
de especialização inteligente

ENGENHARIA
DOS MATERIAIS

CIÊNCIAS
AGRÁRIAS
E VETERINÁRIAS

RESTAURAÇÃO

CIÊNCIAS DA
SAÚDE E
NUTRIÇÃO
COMPANHIAS
ÁEREAS

CIÊNCIAS DO
AMBIENTE
E DA TERRA

RECURSOS & ATIVOS

UTILIZADORES AVANÇADOS

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

 Condições edafoclimáticas favoráveis à produção de produtos como
o vinho, o azeite e a castanha.
 Elevado capital simbólico associado a alguns produtos agrícolas.
 Boa reputação externa da cozinha mediterrânica e, em particular,
da portuguesa.
 Existência, na região, de um conjunto de empresas de referência na
indústria agroalimentar, com elevados níveis de inovação e forte
presença nos mercados internacionais.

 Propriedade agrícola muito fragmentada o que dificulta a obtenção
de ganhos de escala.
 Baixos níveis de capacitação do tecido empresarial, nomeadamente
ao nível do marketing e vendas.
 Baixos níveis de colaboração entre o sistema científico e
tecnológico e as empresas.
 Baixa eficiência dos centros de vinificação.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

 Internacionalização das principais cadeias de distribuição nacionais.
 Aproveitamento do know-how, forte tradição e reputação
internacional da indústria conserveira portuguesa.
 Aproveitamento do capital de conhecimento existente na região no
domínio da ciência e tecnologia dos alimentos, dos materiais e das
TICE, para o desenvolvimento de embalagens ativas e inteligentes
que permitam aumentar o tempo de vida útil dos produtos e
proporcionar uma maior informação do consumidor.
 Desenvolvimento de produtos diferenciadores que respondam a
necessidades e tendências de mercado no que diz respeito às
restrições alimentares e às preocupações de sustentabilidade dos
consumidores.

 Restrições à importação de produtos alimentares por parte de
alguns países.
 Instabilidade das condições climatéricas.

Capital Simbólico, Tecnologias e Serviços do Turismo
O Turismo é uma atividade económica de elevado valor acrescentado nacional, assentando na valorização, quase
em exclusivo, de ativos intensivos em território. A Região do Norte tem apostado no desenvolvimento da sua
oferta turística e na valorização de ativos endógenos, alguns deles classificados como património mundial pela
UNESCO. Acresce que o Turismo encerra um importante potencial de articulação com o agroalimentar, com as TIC
e com as indústrias criativas, relativamente aos quais pode contribuir, no primeiro caso para valorizar os produtos
e, nos segundo e terceiro casos para gerar uma procura de proximidade relevante. A melhoria da experiência do
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visitante e uma maior interatividade suporta-se no desenvolvimento de soluções e conteúdos (ex. aplicações
móveis), alavancando também, nesta dimensão e na dimensão cultural/artística, o desenvolvimento de indústrias
criativas.
A Região do Norte fez, no período de programação 2007-2013, uma forte aposta no desenvolvimento da oferta
turística. Para tal, foram apoiadas escolas de hotelaria e turismo ea emergência de uma oferta hoteleira distintiva.
Os resultados são visíveis no bom desempenho regional, não obstante os efeitos conjunturais da crise. Neste
âmbito, vale a pena salientar a variação registada nos principais mercados internacionais, com especial destaque
para o Brasil que, entre 2008 e 2012, passou de 5º para 3º mercado com maior volume de dormidas na região.
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Figura 30 - Variação 2008-2012 das dormidas em estabelecimentos
hoteleiros dos 5 principais mercados internacionais na região do norte
(INE, 2008-2012)
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Figura 31 - Investimento turístico privado na região
do Norte no âmbito do QREN (SIGON.2, março
2013)

Têm surgido, igualmente, múltiplos exemplos de cruzamento da produção agrícola com o turismo, gerando
sinergias e promovendo a multiaplicação de fontes de rendimento, em particular, no interior.
Nesse sentido, o racional de especialização procura valorizar os recursos endógenos regionais, explorando também
o potencial de desenvolvimento de uma variedade relacionada de atividades económicas que encontrem no
turismo uma alavanca.
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INOVAÇÃO BASE EMPRESARIAL

RACIONAL
Valorização de recursos culturais e
intensivos
em
território,
aproveitando
as
capacidades
científicas
e
tecnológicas,
nomeadamente nas áreas da
gestão, marketing e TIC, e a oferta
turística relevante, promovendo
percursos e itinerâncias como
forma de aproveitamento das
principais
infraestruturas
de
entrada de visitantes.

Figura 32 - Domínio Capital Simbólico,
Tecnologias e Serviços do Turismo:
racional de especialização inteligente

AGROALIMENTAR
E VINHOS

EQUIPAMENTO
NÁUTICO

INDÚSTRIAS
CRIATIVAS

TERMAS

MEETINGS
INDUSTRY

ALOJAMENTO
E RESTAURAÇÃO

TICE

PARQUES
NATURAIS

ANIMAÇÃO
TURÍSTICA

MOBILIDADE

MAR, RIOS E
ALBUFEIRAS
DESTINATION
MANAGEMENT
ORGANIZATIONS

VINHOS E
GASTRONOMIA

PATRIMÓNIO
MUNDIAL –
UNESCO

CIDADES E
VILAS
HISTÓRICAS

DISTRIBUIÇÃO
TURÍSTICA

INFRAESTRUTURAS
DE ENTRADA
DE VISITANTES

TURISTAS
PATRIMÓNIO
EDIFICADO E
ARQUITETURA
CONTEMPORÂNEA

HISTÓRIA E
TRADIÇÕES

GESTÃO,
MARKETING,
TIC, TURISMO
E HOTELARIA

RECURSOS & ATIVOS

UTILIZADORES AVANÇADOS

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

 Riqueza de recursos endógenos enquanto fatores estratégicos de
diferenciação, com dimensão nacional e internacional (ex. vinhos).
 Vasto e rico património histórico-cultural e arqueológico, conferido
nos 4 sítios classificados com o estatuto de Património Mundial –
UNESCO.
 Cultura popular manifestada na boa hospitalidade, no artesanato e
em eventos de carácter tradicional.
 Douro - Região vitícola demarcada e regulamentada mais antiga
do mundo.
 Região do País com maior oferta de TER e de Estâncias Termais.
 Boas acessibilidades inter-regionais Norte/ Sul.
 Capacidade do Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro.

 Incapacidade de fixação de visitantes na Região (refletindo-se nas
baixas taxas de ocupação e estadias médias).
 Deficit de imagem e de notoriedade nos mercados internacionais
 Ausência ou má sinalização turística.
 Necessidade de recursos humanos qualificados no sector, tendo
implicações a vários níveis, designadamente, na engenharia e
conceção do produto turístico, na prestação de serviços de
informação turística, hotelaria e restauração.
 Atividade de Incoming/Receptivo ainda pouco desenvolvida.
 Dificuldades de coordenação entre os vários agentes que operam
no mercado turístico.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

 De acordo com a OMT prevê-se um crescimento sustentado para a
indústria turística nos próximos 20 anos.
 Emergência de novos padrões de consumo e motivações,
privilegiando destinos que ofereçam experiências diversificadas e
com elevado grau de autenticidade e qualidade ambiental (Cultura,
Património, Natureza, Gastronomia, Desporto...).
 Acréscimo de competitividade do negócio turístico na região
decorrente do crescimento da oferta de viagens low-cost.
 Terminal de Cruzeiros Turísticos.

 Fragilidades concorrenciais do destino associáveis à dificuldade de
afirmar a Região do Norte nos principais mercados internacionais.
 A necessidade da atuação em rede e de escala, não é compatível
com a debilidade da concertação estratégica regional e com a
pulverização de atuações.
 Perda de oportunidades na atração de promotores e investimentos
turísticos a favor de outras regiões, em parte devido à persistência
dos obstáculos de natureza burocrática e jurídico-formal na
aprovação e no licenciamento.
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2. CENTRO
Diagnóstico
O processo de definição da visão e das prioridades RIS3 para o Centro de Portugal foi desenvolvido seguindo a
metodologia proposta pela Comissão Europeia, partindo de uma análise do contexto regional que permita
perceber as forças e identificar as fraquezas que importará potenciar e combater, respetivamente. O diagnóstico
começa por uma caracterização geral da Região Centro, centrando-se, depois, a atenção no seu potencial de
investigação e inovação, analisado, designadamente, através dos indicadores que sustentam a posição que o
CENTRO de PORTUGAL já ocupa no Regional Innovation Scoreboard e no Regional Competitiveness Index, bem
como na capacidade instalada e nos indicadores de produção de conhecimento científico e tecnológico. A
performance regional nestes domínios é ainda aferida pelo nível de participação do Centro de Portugal no 7.º
Programa Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico. Por fim, é feita uma caracterização da
estrutura produtiva regional, a partir da análise do perfil produtivo por setores, identificando áreas de
especialização em função do VAB, do emprego e das exportações.
(7)

Do diagnóstico efetuado realçam-se as seguintes conclusões :










(7)
(8)

2

A Região Centro de Portugal incorpora 100 municípios, abrange uma área de 28.199 km e possui uma
população de 2.327.755 habitantes. Em 2012, o Produto Interno Bruto (PIB) gerado na Região Centro foi
de 30,3 mil milhões de euros, representando 18,4% do PIB nacional. O PIB per capita representa 82,2% da
média do país (mantendo-se como uma das regiões mais afastadas da média nacional).
O PIB regional decorre da atividade de 22% das empresas portuguesas. A Região Centro detém um tecido
económico no qual uma esmagadora maioria das empresas (96%) possui menos de 10 trabalhadores. No
entanto, apresenta uma vocação exportadora acima da média nacional, com um saldo da balança
(8)
comercial de bens que se tem mantido positivo nos últimos anos, contrariamente ao que sucede com o
todo nacional.
A Região Centro apresenta níveis de qualificação da sua população residente com 30-34 anos inferiores
aos nacionais e europeus, ainda que a tendência da última década aponte para uma clara aproximação,
quer por parte da Região Centro, quer do país.
Apresenta ainda uma taxa de abandono escolar precoce (18,7%) que, apesar de muito superior à média
europeia, é inferior à média nacional (sendo mesmo a Região portuguesa que apresenta melhor situação
neste indicador). Portugal ainda está longe da meta de 10% a alcançar até 2020 (o valor nacional de
abandono escolar era de 20,8% em 2012), mas assistiu-se a uma redução muito significativa deste
fenómeno nos últimos anos (era de 43,6% em 2000).
A Região Centro apresenta alguns sinais de resiliência no mercado de trabalho, possuindo, ao longo dos
últimos anos, a menor taxa de desemprego do país. No que se refere à empregabilidade, a Região Centro
regista uma taxa de emprego dos indivíduos entre os 20 e os 64 anos de 69,7% em 2012 (a maior do país,
apesar de uma tendência decrescente verificada também no resto do país e na própria União Europeia
nos últimos anos).

Ver em anexo o documento integral da RIS3 do Centro de Portugal.
Não é possível conhecer a situação dos serviços, dado que não são disponibilizados valores regionalizados das importações e
exportações de serviços.

65

PORTUGAL 2020 - Estratégia de Especialização Inteligente (vJan2014)


O ecossistema regional de inovação tem-se progressivamente consolidado com a existência de vários
estabelecimentos de ensino superior (que congregam 86.000 alunos), um elevado número de unidades de
investigação (algumas delas reconhecidas pela sua excelência, também a nível internacional) e um leque
alargado de instituições que promovem a inovação e a transferência de tecnologia (destacando-se três
centros da Rede Nacional de Centros Tecnológicos, 11 incubadoras de empresas que constituem uma
rede regional – com o IPN a ser uma referência mundial reconhecida – e uma rede de sete parques de
ciência e tecnologia). Abarca ainda 3 clusters temáticos e 5 pólos de competitividade com sede na Região
Centro, bem como um conjunto significativo de estruturas de apoio às atividades produtivas, que
constitui um forte instrumento de apoio à inovação (aspeto particularmente importante tendo em conta
a pequena dimensão média das 73.000 empresas da Região Centro). É ainda de sublinhar o equilíbrio na
repartição geográfica e setorial deste conjunto de estabelecimentos e estruturas de apoio à inovação.

Fonte: CCDRC

Figura 33 - Infraestruturas de inovação na Região Centro







Os dados relativos à última edição do Regional Innovation Scoreboard (2012) mostram que a Região
Centro passou a situar-se entre as 100 regiões mais inovadoras da Europa, tendo vindo a melhorar de
forma sistemática o seu desempenho ao longo dos últimos anos, surgindo pela primeira vez no grupo das
regiões consideradas “Innovation follower” (em 2009 tinha sido classificada como moderate medium e em
2007 como moderate low).
A evolução regional ascendente no caminho da inovação é tanto mais notável quanto se sabe que o peso
da despesa regional em Investigação e Desenvolvimento (I&D) no PIB é diminuto (1,28% em 2010) e
inferior ao peso nacional (1,59% nesse mesmo ano). O grande diferencial entre a Região Centro e o país
resulta da menor participação das empresas, pelo que é prioritário dedicar especial atenção ao estímulo
regional de iniciativas privadas em I&D. No que se refere ao capital humano afeto à produção de I&D, a
Região Centro possui maior peso relativo dos investigadores e do pessoal ao serviço nas atividades de
I&D. Contudo, o emprego em indústrias tecnológicas e serviços avançados é proporcionalmente menor
do que o emprego em toda a indústria e em todo o setor de serviços a nível nacional.
O Relatório EU Regional Competitiveness Index (RCI) 2013 permite perceber que há ainda um longo
caminho a percorrer pois, das sete regiões portuguesas, a Região Centro posiciona-se em 1º lugar no
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tema “eficiência do mercado de trabalho”, em 2º lugar no tema “educação superior e formação
contínua”, em 3º lugar nos temas “infraestruturas”, “saúde”, “dimensão do mercado” e “inovação”, mas
em 5º lugar no tema “sofisticação dos negócios” e em 6º lugar nos temas “instituições” e “progresso
tecnológico”. Contudo, em termos globais, a Região Centro conquista a segunda melhor posição entre as
regiões portuguesas, a seguir a Lisboa, o que é relevante, embora tenha sido a única região portuguesa a
perder posições neste ranking de competitividade entre 2010 e 2013 (descendo 8 posições).
 Analisando o número de trabalhos publicados em revistas indexadas pelos investigadores universitários
da Região Centro (abrangendo mais de 85% do total de publicações da Região Centro), destacam-se, nas
13 principais áreas científicas, no período 2008-2012, as Engenharias, as Ciências Médicas, a Química, a
Física e osnosMateriais.
que se
a citações
nas 13 principais áreas, no período 2008-2012
N.º publicações
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domínios
nasrefere
universidades
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Fonte: Dados fornecidos pelas universidades da Região, 2013

Figura 34 - Produção científica nas universidades da Região Centro: número de publicações e número de citações nas 13
principais áreas, 2008-2012











As áreas em que mais incidiram os pedidos de patentes com origem nas universidades da Região Centro,
no período 2007-2011, foram as dos Materiais (24%), da Informática (22%), da Química (19%) e das
Engenharias (18%).
A Região Centro detém 19,3% do número total nacional de unidades de investigação e dos laboratórios
associados. Cerca de metade das unidades de I&D e laboratórios associados da Região Centro alcança as
classificações de Excelente e Muito Bom, atribuídas pela FCT através de peritos internacionais. Por outro
lado, as classificações de excelente são atingidas, de forma relativamente equilibrada, nas diversas áreas,
revelando alinhamento com as prioridades temáticas definidas a nível europeu (Horizonte 2020).
A participação da Região Centro nos projetos aprovados no âmbito do 7.º Programa Quadro (7.º PQ)
corresponde a um montante de financiamento aprovado, entre 2007 e 2013, de 16,7% do total nacional.
É de assinalar que, na Região Centro, as empresas participaram ativamente nos projetos de I&D
financiados, sendo que a participação das pequenas e médias suplanta claramente a das grandes
empresas e a dos laboratórios e centros de investigação.
As áreas temáticas mais relevantes a nível regional, no âmbito do financiamento aprovado no Programa
Cooperação do 7.º Programa Quadro, entre 2007 e 2012, são as tecnologias da informação e
comunicação (TICE), que lideram claramente o volume de financiamento aprovado neste Programa para a
Região Centro (36,2% do total), seguindo-se as áreas temáticas das nanotecnologias e dos materiais (com
14,5%), a saúde (com 11,0%) e os transportes (com 9,8%).
O tecido empresarial da Região Centro apresenta algumas características muito interessantes:
predominância de pequenas e muito pequenas empresas, com graus elevados de flexibilidade e
resiliência, grande número de empresas exportadoras, número apreciável de empresas que conquistam
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reconhecimento nacional e de empresas que, sendo de constituição recente, alcançam resultados muito
positivos. Estas características são ainda mais relevantes pela circunstância muito favorável de
apresentarem uma elevada e saudável dispersão setorial e territorial.

N.º PME Excelência
1-2

N.º Empresas Gazela

3-4
5-9
10 - 15

1
2
3

16 - 34

5

Fonte: CCDRC

Figura 35 - PME Excelência e empresas gazela na Região Centro, 2012



No âmbito dos Sistemas de Incentivos disponíveis no QREN, a Região Centro tem apostado fortemente no
financiamento da investigação e inovação, tendo aproveitado intensamente os instrumentos de apoio a
iniciativas empresariais inovadoras. Os setores mais representados nos investimentos apoiados são a
fabricação de pasta e de artigos de papel, a investigação e desenvolvimento das ciências físicas e naturais,
a fabricação de produtos químicos, os moldes metálicos, os estabelecimentos turísticos, a fabricação de
veículos automóveis (incluindo componentes e acessórios), o vidro e a cerâmica, os artigos de plástico, as
tecnologias de informação, a fabricação de estruturas metálicas, os gases industriais, as indústrias ligadas
à madeira, o calçado e a fabricação de material de saúde.
 A Região Centro, que nunca se desindustrializou, revela uma forte presença da indústria no seu tecido
produtivo, sendo nela que se concentram alguns dos principais “distritos industriais” de Portugal. O Valor
Acrescentado Bruto (VAB) do setor secundário representa, em 2012, 31% do total do VAB regional
(enquanto a nível nacional a mesma proporção é de apenas 24%). No panorama industrial do Centro de
Portugal, destacam-se atividades dependentes sobretudo de tecnologia (como a metalomecânica e os
moldes) e atividades que combinam tecnologia e recursos naturais (como os materiais em geral). É de
referir ainda que embora algumas destas atividades estejam concentradas em áreas de localização
industrial específicas (por exemplo os moldes e os plásticos na Marinha Grande e Leiria e a
metalomecânica em Águeda), na Região Centro desenvolvem-se atividades económicas com enorme
diversidade setorial e geográfica.
 A análise do perfil produtivo da Região Centro por setores (baseada no valor acrescentado bruto) revela,
em primeiro lugar, uma expressiva variedade de atividades em que a Região Centro é especializada face
ao padrão nacional: o conjunto de setores cujo peso na produção da Região Centro é superior ao valor
médio nacional representa 64% do total do VAB regional (onde se destacam a pasta de papel, os produtos
minerais não metálicos, a silvicultura e exploração florestal, a pesca e a aquicultura, os outros
equipamentos de transporte e os produtos metálicos).
 Não obstante a diversidade de setores em que a Região Centro exibe um elevado grau de especialização
(em termos de VAB e de emprego), é possível, seguindo uma lógica de integração produtiva, a partir de
uma análise mais fina, identificar um conjunto de fileiras:
i.
no seu conjunto, os setores da agricultura, produção animal, pesca, aquicultura e indústrias
alimentares representam 7% do total do VAB regional, valor significativamente acima do padrão
nacional. A silvicultura e a exploração florestal na Região Centro representam quase metade do VAB
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setorial do país, mas é nos ramos industriais relacionados com esta cadeia de valor que melhor se
identifica a importância da Região Centro, com a fabricação de pasta, de papel e de cartão e as
indústrias da madeira e da cortiça a valerem quase 5% do VAB da Região Centro (quando pesam
apenas 2% do total do país). Destacam-se também as articulações com o setor da construção e, mais
recentemente, com o da bioenergia;
ii.
a fileira dos materiais de construção (vidro, cerâmicas, cimento, cal, gesso, rochas ornamentais,
elementos de construção em metal, cabos e fios elétricos) e a fileira da casa (colchões, cutelaria,
cristalaria, cerâmica utilitária, ferragens e equipamentos de uso doméstico) assumem uma posição de
enorme relevância no contexto das indústrias transformadoras da Região Centro, articulando-se
ainda com as atividades de construção e promoção imobiliária, também com uma forte
representatividade na Região Centro;
iii.
a produção de moldes, ferramentas e peças maquinadas de alta precisão, com aplicações diversas nas
áreas da indústria automóvel, saúde/dispositivos médicos, energia e ambiente, eletrónica e
embalagem, é uma das fileiras com maior projeção na Região Centro;
iv.
ainda que a representatividade das atividades de saúde no VAB regional fique apenas ligeiramente
acima do padrão nacional, estes valores devem ser lidos à luz da capacidade instalada na Região
Centro na área académica e de investigação nos domínios das ciências da saúde, da reconhecida
qualidade e diferenciação dos serviços de saúde e ainda da gradual orientação de diferentes
instituições para esta fileira.
 A generalidade das CAE que compõem as principais fileiras de especialização da Região Centro tem uma
forte exposição aos mercados internacionais, quando se compara com o padrão nacional. Destaca-se
ainda assim a muito forte concentração das exportações num conjunto reduzido de setores de
especialização: a fabricação de pasta e papel, os produtos químicos, borracha e materiais plásticos, os
produtos minerais, os produtos metálicos, o equipamento elétrico e as máquinas e equipamento
representam quase metade do total de exportações da Região Centro, quando pesam 20% no total do
VAB regional. O setor que mais pesa nas exportações regionais é o da fabricação de veículos automóveis e
componentes para veículos automóveis.
Tal como referido, a Região Centro possui uma estrutura produtiva diversificada, em que coexistem áreas de
especialização tradicionais (cerâmica, minerais não metálicos, florestas e produtos daí resultantes, como a pasta
de papel e o papel), com atividades económicas mais recentes, assentes em tecnologia (metalomecânica, moldes,
equipamentos) e também com atividades intensivas em conhecimento (tecnologias da informação, biotecnologia,
energias renováveis, novos materiais e saúde). A Região Centro possui igualmente fortes capacidades de geração
de conhecimento e inovação relevantes para várias destas áreas de especialização.
Quer a partir dos dados estatísticos disponíveis, quer das dinâmicas instaladas no território, que foram alvo de
apoio no âmbito do atual QREN (designadamente através do reconhecimento de Estratégias de Eficiência Coletiva)
e de uma discussão alargada no contexto RIS3, foi possível destacar na Região Centro o seguinte conjunto de oito
domínios diferenciadores temáticos: a Agricultura, a Floresta, o Mar, o Turismo, as TICE (Tecnologias de
Informação, Comunicação e Eletrónica), os Materiais, a Biotecnologia e a Saúde e Bem-Estar, que devem estar na
base de projetos geradores de conhecimento e inovação, capazes de valorizar ainda mais os principais recursos
regionais já existentes ou a potenciar.
A influência da Região Centro na produção nacional afeta a cada domínio diferenciador temático é muito variável,
importando olhar igualmente para as respetivas dinâmicas de evolução (e.g. TICE, Biotecnologia), bem como para
potencial emergente que a RIS3 pode ajudar a concretizar (e.g. Turismo).
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Fonte: cálculos próprios a partir de INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas

Figura 36 - Peso da Região Centro no VAB nacional por domínio diferenciador temático

Estes domínios diferenciadores temáticos foram analisados de forma aprofundada, o que permitiu elaborar uma
matriz SWOT para cada um deles, que seguidamente se resume.

Agricultura
As dimensões territorial, económica, social e ambiental da agricultura na Região Centro, determinam a sua
consideração como recurso com enorme potencial para a respetiva valorização.

Quadro 1 - Análise SWOT do Domínio Diferenciador AGRICULTURA na Região Centro
Forças
•
•

Fraquezas

Condições edafoclimáticas excelentes para

•

Predominância de produtores atomizados

certas produções

•

Presença importante de unidades produtivas

Presença de instituições importantes em
termos de I&DT (Instituições do Ensino
Superior,

Centros

de

Investigação,

Incubadoras, etc.)
•

Existência

de

de reduzida dimensão
•

agentes
•

um

grupo

dinâmico

de

Alguns défices de formação//habilitações de
Caráter ténue de trabalho em colaboração
nalgumas áreas

empresas e de organizações de produtores
fortes
•

Novas formas de comercialização de bens
agrícolas (dos pequenos mercados, ao
"porta-a-porta";

da

internet

às

lojas

"gourmet")
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Oportunidades
•

Ameaças

Existência e abertura para acolher novos

•

atores, alguns dos quais virados para práticas
•

mundo (a baixo preço)

"amigas do ambiente"

•

Atividades sujeitas a pragas de difícil controlo

(Re)ganhar de produções de qualidade para o

•

Circuitos de comercialização "inóspitos" e

"mercado

da

saudade"

(comunidades

com "peso" da comercialização (face a

portuguesas espalhadas pelo mundo) e para
exportação
•

Concorrência de produções vindas de todo o

produtores atomizados)
•

Aproveitamento do sistema científico e

Agravamento da crise no mercado europeu e
abrandamento da economia mundial

tecnológico
•

Investigação e tecnologia para redução de
sazonalidade de algumas produções

Floresta
A atividade florestal na Região Centro assume grande importância, uma vez que tem uma ampla expressão
territorial e apresenta uma grande diversidade de produções, sendo fundamental para o abastecimento do tecido
industrial e para assegurar sustentabilidade estratégica, ao nível económico e ambiental.

Quadro 2 - Análise SWOT do Domínio Diferenciador FLORESTA na Região Centro
Forças
•

Diversidade

de

Fraquezas

situações

(atlântica/mediterrânea

e

biorregionais
altitude)

correspondente variabilidade edafoclimática,
permitindo

um

diversificado

leque

•

com

gestão sustentáveis
•

de

•

Diferentes modelos de gestão e exploração

•

de

entidade

regional

que

objetivos dos vários players
•

Inexistência

de

um

modelo

de

florestal em aplicação, com diversificados

contratualização entre a Administração e as

produtos resultantes

Organizações de Produtores Florestais que

Capacidade de articulação (contributo de

defina e garanta, em contínuo, vertentes de

produtos) da atividade para outros domínios

atuação essenciais junto dos proprietários

de atividade
•

Inexistência

agregue e articule os interesses e os

modelos silvícolas
•

Predomínio do minifúndio, sem modelos de

Capacitação organizacional e técnica, desde a

florestais
•

Reduzida integração dos produtos florestais

vertente da produção, da exploração e da

nas obras públicas e fileira do habitat e da

transformação

mobilidade

Capacitação de apoio instalada ao nível da

•

investigação e inovação

Incapacidade de atuação de gestão da
Administração

nas

vastas

áreas

de

perímetros/baldios
Oportunidades
•

Perspetivas de utilização energética dos

Ameaças
•

resíduos de gestão e exploração, como forma
de valorização dos produtos florestais e de

•

Prevalência dos riscos abióticos (mormente
os incêndios florestais)

•

Depreciação das existências em material

contribuir para prevenção de risco de

lenhoso

incêndio

afetações causadas por pragas e doenças

decorrente

da

amplitude

das

Perspetivas de afetação de espaços florestais

(exemplo: pinheiro-bravo)
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aos mercados emergentes do carbono e da
•

•

Ausência de gestão de espaços florestais e de

biodiversidade

gestão de espaços agrícolas e silvopastoris

Perspetivas de ampliação da área de

adjacentes, motivados pelo declínio da

aplicação de novos modelos de gestão de

população rural e suas atividades

espaços florestais, alicerçados numa ótica
financeira

(fundos

de

•

investimento

Significativa afetação dos espaços florestais
pelo rápido alastramento das áreas de

imobiliários florestais)

espécies lenhosas invasoras

Mar
O Mar é um domínio estratégico e um recurso de grande potencial para a valorização da Região Centro,
constituindo um dos atributos da sua identidade, que apresenta excelentes condições naturais (com 279 km de
faixa litoral atlântica, correspondendo a 23% da linha de costa de Portugal Continental) para o aproveitamento dos
recursos marítimos.

Quadro 3 - Análise SWOT do Domínio Diferenciador MAR na Região Centro
Forças
•

Fraquezas

Competências relativas a novas atividades,
de Peniche; Zona Piloto de São Pedro de Moel),

que respeita à capacidade de gestão, à inovação

biotecnologia, extração de recursos minerais,

e à introdução de novas tecnologias
•

Condições naturais, climáticas e ambientais
atividades

ligadas

aproveitamento

ao

turístico

Mar,
e

de

incluindo

Mar
•

desportos

náuticos

Baixo nível de formação superior nas atividades
ligadas ao Mar mais tradicionais

•

Centros de investigação e instituições do SCT

Falta de articulação entre as empresas e os
centros de investigação existentes ligados ao

favoráveis ao desenvolvimento das várias

•

Falta de organização do setor da pesca e da
transformação do pescado, nomeadamente no

aproveitamento de recursos vivos e não vivos
•

•

nomeadamente energias renováveis (waveroller

Falta de ligações intermodais, nomeadamente a
partir dos portos da Região Centro

ligados ao Mar: Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar de Peniche, IMAR, CESAM
•

Capacidade instalada e relevância dos portos da
Região Centro, ou dimensão de alguns tipos de
pescado (exemplo do bacalhau); indústrias
navais existentes (Aveiro, Peniche, Figueira da
Foz)

•

Condições favoráveis ao desenvolvimento de
uma plataforma offshore

•

Inserção no Cluster do Conhecimento e da
Economia do Mar

•

Importância que a aquicultura, uma atividade
em

expansão

e

com

grande

potencial

exportador, pode ter na Região Centro
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Oportunidades
•

Ameaças

Maior exploração das atividades relacionadas

•

com o Mar, dadas as condições da Região

turismo

Centro, com especial atenção para as

•

Constrangimentos ao nível da legislação

energias

•

Falta

renováveis,

a

biotecnologia

e

aproveitamento de recursos vivos e não vivos
•

Possível acentuação da sazonalidade no

Aproveitamento

das

tecnologias

e

das

de

orientação

estratégica

dos

stakeholders
•

Resistência à cooperação e trabalho em rede

competências existentes na Região Centro
para aplicação às atividades ligadas ao Mar
•

Novos produtos e serviços, promovendo a
modernização e a internacionalização

•

Reforçar o turismo náutico, a náutica de
recreio e atividades desportivas

•

Reforço

competitivo

dos

portos

como

âncoras de suporte da Região Centro
•

Criação de redes de conhecimento e entre os
atores

das

várias

fileiras

do

Mar,

consolidando o cluster regional e nacional

Turismo
O Turismo na Região Centro assenta num conjunto de recursos diferenciadores muito diversificados e com grande
potencial, distribuídos geograficamente de forma equilibrada (e.g. espaços patrimoniais relevantes, incluindo
vasto património mundial reconhecido pela UNESCO, Áreas Protegidas, Aldeias Históricas, Aldeias de Xisto,
estâncias termais, santuário de Fátima, praias de qualidade, turismo de natureza, surf).

Quadro 4 - Análise SWOT do Domínio Diferenciador TURISMO na Região Centro
Forças
•
•

Fraquezas

Vasto e rico património histórico, cultural e

•

arqueológico

Centro (baixas taxas de ocupação e estadas

Património natural e paisagístico expresso na

médias), relativa dependência do turismo

qualidade e diversidade de recursos naturais
•

Componentes fortes de turismo religioso e de

interno e elevada sazonalidade
•

turismo de bem-estar e saúde
•
•

Produtos

endógenos

Défice de imagem e de notoriedade da
Região Centro

(queijo,

vinho,

•

Ausência de um aeroporto regional. Os

artesanato) com grandes potencialidades

portos da Região não são privilegiados para

Diversidade

produtos

escala de cruzeiros. Persistência de algumas

turísticos (diversidade com proximidade física

debilidades nas acessibilidades rodoviárias

concentrada

de

e temporal)
•

Dificuldade na fixação de visitantes na Região

Região Europeia de Referência para o

sub-regionais
•

Envelhecimento Ativo e Saudável (grandes
potencialidades na atração de idosos para o
turismo de saúde médico e de bem estar)

Existência de património natural e cultural
em risco de degradação irreparável

•

Dificuldades de coordenação entre os vários
agentes que operam no mercado turístico,
falta de concertação estratégica regional e de
estruturação da oferta turística
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Oportunidades
•

•

Ameaças

Mercado turístico revela novos padrões de

•

Crise nacional e internacional

consumo

e

•

Eventual decréscimo de competitividade

destinos

que

motivações,

privilegiando

ofereçam

experiências

regional face a outros destinos/regiões

diversificadas e com elevado grau de

concorrenciais, resultando numa diminuição

autenticidade e de qualidade ambiental

da quota de mercado da Região Centro

Processo de reorganização do Turismo Centro

•

de Portugal

Fragilidades

concorrenciais

associadas

à

dificuldade de afirmação da Região Centro
nos principais mercados internacionais
•

Persistência dos principais condicionalismos

TICE
A Região Centro dispõe de recursos de reconhecida competência na área das tecnologias de informação,
comunicação e eletrónica (TICE).

Quadro 5 - Análise SWOT do Domínio Diferenciador TICE na Região Centro
Forças
•

Fraquezas

Existência de um envolvimento propício ao

•

empreendedorismo nas universidades com
incubadoras associadas
•

de meios e dinamismo de desenvolvimento
•

número

de

empresas

com

capacidade para participarem em projetos

catalisadoras de especialização nesta área e

I&D internacionais e com o conhecimento

de criação de emprego na prestação de

atempado de novos horizontes nas áreas

Existência de um

onde atuam

ecossistema para o

•

desenvolvimento de equipamentos, serviços,
âmbito das telecomunicações com créditos
firmados no mercado internacional
Capacidade

de

oferta

de

Resultados da participação das universidades
e centros de I&D em projetos internacionais

aplicações e software de gestão de redes no

•

Reduzido

Existência de infraestruturas de cloud como

serviços de migração para a cloud
•

Assimetria litoral/interior em disponibilidade

com impacte reduzido no tecido empresarial
•

Atividade empresarial predominante em
projetos locais e regionais

serviços

de

outsourcing nas áreas de desenvolvimento de
hardware

e

software

de

elevada

complexidade
•

Existência

de

competências

de

desenvolvimento no âmbito das cidades
Inteligentes
•

Inserção no Polo de Competitividade TICE.PT
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Oportunidades
•

Ameaças

O aumento da penetração da Internet de

•

banda larga e da utilização generalizada das
TICE
•

A crise económica afeta as despesas em TICE,
em termos de investimento e do consumo

•

A instabilidade política e incertezas quanto à

A internacionalização das empresas e dos

política regional e à I&D e ao investimento

setores tradicionais

para o próximo período de programação

•

A globalização e a rapidez na decisão

•

A evolução contínua e a diversidade de

(2014-2020)
•

A concorrência externa

plataformas
•

A modernização da administração pública
(Open Gov)

•

O

envelhecimento

e

a

desertificação

populacional
•

O acesso aos cuidados de saúde, a qualidade
da oferta e a viabilidade financeira dos
sistemas de saúde

Materiais
Este é um dos domínios mais abrangentes em termos de impactes diretos e indiretos na economia e na sociedade,
já que vivemos num mundo que é simultaneamente dependente e limitado pelos Materiais, que são suporte de
todas as tecnologias atuais, dos transportes e comunicações à construção, à saúde e ao lazer, com forte presença
exportadora na Região Centro.

Quadro 6 - Análise SWOT do Domínio Diferenciador MATERIAIS na Região Centro
Forças
•

Competências
(universidades,
laboratórios

•

Fraquezas

científicas

e

institutos

•

Alguma desintegração nas cadeias de valor

politécnicos,

•

Persiste a necessidade de melhorar a

infraestruturas

coordenação e articulação entre os atores

tecnológicas, incubadoras e outras unidades

das fileiras ligadas ao domínio dos materiais

de transferência de tecnologia)

através dos Polos e Clusters

Disponibilidade

associados,

tecnológicas

de

mão-de-obra

com

•

experiência e know-how
•

Tecido industrial variado e existência de

Reduzida presença em redes de cooperação
e mercados internacionais

•

Gestão sustentável de recursos endógenos

atividades empresariais e de I&D de suporte
•

Vasta experiência científica e industrial no
domínio dos materiais

•

Sinergias entre as instituições de I&D e o
tecido empresarial da Região Centro

•

Desenvolvimento científico e tecnológico
existente na área dos materiais avançados
(nanomateriais, eletrónica,…)

•

Matérias-primas de boa qualidade e em
quantidade

•

Forte vocação exportadora
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Oportunidades
•
•

Ameaças

Aumento dos níveis de inovação na Região

•

Elevados custos de contexto que afetam

Centro

algumas das principais indústrias no domínio

Especialização científica coincidente com

dos materiais (e.g., custos da energia;

áreas de especialização económica

elevados níveis de burocracia, etc.)

•

Aposta em nichos de mercado

•

•

Aumento da exigência a nível internacional
relativamente a padrões de qualidade,

Elevada oferta de produtos concorrenciais a
preços mais atrativos

•

proteção ambiental e uso eficiente de

Agravamento da crise no espaço europeu e
abrandamento da economia mundial

recursos
•

Valorização pelo mercado de soluções
inovadoras

•

Valorização de recursos endógenos da
Região Centro (minérios, floresta)

Biotecnologia
A Biotecnologia é uma atividade económica em expansão, de caráter transversal e multidisciplinar, com aplicações
em áreas tão diversas como a saúde, a agricultura, a floresta e o mar, a energia e o ambiente, sendo um elemento
privilegiado na promoção da bio economia.

Quadro 7 - Análise SWOT do Domínio Diferenciador BIOTECNOLOGIA na Região Centro
Forças
•

Fraquezas

Disponibilidade de mão-de-obra bastante

•

qualificada em Ciências da Vida (cerca de
25% dos doutoramentos realizados ou

•

Setor jovem com elevadas necessidades de
capital

•

Escassez

de

recursos

experiência

reconhecidos por universidades portuguesas

internacional

ao longo dos últimos 20 anos)

produto e negócio em biotecnologia

Internacionalização
científica,

o

que

da

em

com

desenvolvimento

de

comunidade

permitiu

elevar

significativamente o nível da investigação na
área das Biociências e da Biotecnologia
•

Plataformas

tecnológicas

modernas

à

disposição dos centros de investigação e das
empresas
•

Único Parque de Ciência e Tecnologia do País
dedicado à biotecnologia (BIOCANT)

•

Existência

de uma

cultura empresarial

favorável à internacionalização e ao trabalho
em cooperação
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Oportunidades
•

Clima

económico

Ameaças

e

ausência

de

•

oportunidades de emprego favorecem a

noutros pontos nacionais e que promovam a

criação de iniciativas empresariais de base

desconcentração de recursos financeiros e

tecnológica em Biotecnologia
•
•

Replicação desordenada do ecossistema

humanos essenciais para o futuro do cluster

Novas oportunidades de negócio decorrentes

•

O impacte económico no PIB nacional das

de resultados de I&D de nível internacional

empresas de biotecnologia não é ainda

Acesso a competências, capacidades e

apreciável, devido à tipologia e ao reduzido

mercados através de redes já criadas pelas

número de empresas, afastando desta forma

empresas do setor, numa lógica associativa

investidores de grande dimensão

baseada no lema “A minha rede é a tua rede”

•

A incerteza associada à atividade de I&D e o
tempo

necessário

para

gerar

retornos

económicos pode não corresponder às
expetativas dos eventuais investidores

Saúde e bem-estar
As vantagens comparativas da Região Centro no domínio da Saúde e do Bem-Estar permitem desenvolver a
produção de conhecimento e consolidá-la enquanto espaço de Envelhecimento Ativo e Saudável, de cuidados
médicos avançados, desenvolvimento de novos produtos e serviços, incluindo o Turismo Médico e de Bem Estar.

Quadro 8 - Análise SWOT do Domínio Diferenciador SAÚDE E BEM ESTAR na Região Centro
Forças
•

Fraquezas

Existência de um cluster associado à área
académica

(ciências

da

saúde),

•

de

algumas

cuidados de saúde
Imagem a nível nacional de Coimbra como

•

baixo

sociais

pouco

Fortes disparidades regionais entre o litoral e
o interior na oferta de cuidados de saúde

•

Ausência de uma estratégia regional, com
projetos

Grande concentração geográfica de unidades

redundantes

cuidados diferenciados de saúde
•

instituições

saúde
de produção de conhecimento e de oferta de

populacional,

qualificadas
•

“capital da saúde” devido à abrangência e
qualidade dos serviços e dos profissionais da

densidade

rendimento médio, população envelhecida,

investigação clínica e de prestação dos
•

Baixa

•

desarticulados

e

por

vezes

Fraca ligação entre o setor hoteleiro e de
serviços e o setor hospitalar

Hospitais com valências estratégicas para
internacionalização e/ou cooperação

•

Custos inferiores dos serviços prestados pelas
instituições regionais face a outros países
europeus
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Oportunidades
•

Ameaças

Envelhecimento Ativo e Saudável como uma

•

prioridade societal para a Europa
•

social e de saúde

Abertura do mercado dos cuidados de saúde
diferenciados

(no

contexto

Sustentabilidade dos sistemas de segurança

da

diretiva

•

Concorrência de outros destinos fortes em
serviços de saúde e turismo

comunitária de cuidados transfronteiriços)
•

Novo Regulamento Europeu de Ensaios
Clínicos para 2014/2016

•

Coimbra e Região Centro reconhecidos como
Região Europeia de Referência para o
Envelhecimento Ativo e Saudável

•

Alguns resultados na associação entre as
competências dos serviços de saúde e
capacidades científicas e tecnológicas de
áreas do saber como biotecnologia, TICE e
materiais

Estes domínios diferenciadores temáticos correspondem a atividades:


produtivas em que a Região Centro é especializada ou que registam fortes dinâmicas de crescimento, de
inovação ou de inserção na globalização, e que estão articuladas com o potencial do sistema científico e
tecnológico regional;



produtivas em que a Região Centro é especializada ou que registam fortes dinâmicas de crescimento, de
inovação ou de inserção na globalização, e que, não estando fortemente relacionadas com o sistema
científico e tecnológico regional, poderão desempenhar um papel de dinamização da produção de
conhecimento, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, que lhes permita afirmarem-se como
novas bases da especialização inteligente da Região Centro;



produtivas em que a Região Centro não é especializada, mas para as quais existe um forte potencial, por
haver produção regional de conhecimento, desenvolvimento tecnológico e inovação a elas associado (que
pode potenciar novas atividades económicas através de uma evolução tecnológica radical e de grandes
inovações), envolvendo agentes de dentro e de fora da própria Região Centro;



de produção de conhecimento, desenvolvimento tecnológico e inovação da Região Centro que, não
correspondendo a atividades produtivas em que a Região Centro é especializada ou que nela registem
elevados crescimentos, correspondem a áreas de especialização ou de forte potencial de crescimento na
economia regional.

Do processo de auscultação dos agentes regionais, que envolveu diferentes mecanismos de mobilização e
participação alargada de cidadãos, entidades regionais e parceiros, bem como o envolvimento de entidades e
pessoas externas à Região Centro de Portugal, tendo contado com a participação activa de mais de 700 pessoas e
300 entidades, emergiram, a par destes domínios temáticos, e correspondentes análises, os seguintes domínios
diferenciadores transversais: Produtividade Industrial Sustentável, Eficiência Energética e Inovação Rural, cujo
racional se fundamenta seguidamente.
A concretização do potencial dos domínios diferenciadores temáticos assenta, em boa medida, numa forte base de
reforço da industrialização já existente e com fortes tradições na Região Centro, adaptando-a aos novos desafios,
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através da constante adoção das melhores práticas disponíveis para o reforço da produtividade, da eficácia e da
eficiência, bem como de uma constante inovação, suportada numa sólida base de conhecimento, de I&D e de
capital humano qualificado.
Sendo a energia identificada como questão central e o seu preço frequentemente apontado como um dos
principais custos de contexto, a eficiência energética assume uma inquestionável prioridade transversal, até
porque se estende do setor produtivo a todas as outras dimensões, incluindo a mobilidade, o edificado
(equipamentos públicos, habitações, etc.) e a gestão dos espaços públicos, havendo fortes agentes regionais neste
domínio, tanto do ponto de vista de investigação como do lado empresarial.
O facto de uma parte substancial dos domínios diferenciadores temáticos se basear em recursos endógenos do
território, em boa parte localizados em áreas rurais, justifica o foco que a Região Centro está a colocar na inovação
rural. Importa fazer chegar ao mundo rural conhecimento científico, tecnologia e inovação para valorizar recursos,
o que necessariamente compreende valências fortes de inovação não exclusivamente de base tecnológica,
incluindo a inovação social, de processo, organizacional, e de marketing, com ganhos muito substanciais na
qualidade de vida e emprego nestes territórios. Trata-se de um domínio diferenciador em que pontuam já
exemplos concretos de enorme sucesso na Região Centro (e.g. Aldeias Históricas, Aldeias de Xisto).

Inovação rural

Eficiência
energética

Produtividade
industrial
sustentável

TICE

Materiais

Biotecnologia

Saúde

Turismo

Mar

Floresta

Domínios diferenciadores da Região Centro

Agricultura

Identificaram-se e validaram-se portanto 11 domínios diferenciadores da Região Centro, sendo 8 temáticos e 3
transversais, que se podem relacionar com os eixos temáticos e respetivos temas prioritários da ENEI, como se
apresenta na matriz seguinte:

Eixos temáticos e temas prioritários (ENEI)
1. TECNOLOGIAS TRANSVERSAIS E SUAS APLICAÇÕES
• Energia
• Tecnologias de Informação e Comunicações
• Materiais e Matérias-primas

2. INDÚSTRIAS E TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO
• Tecnologias de Produção e Indústrias de produto
• Tecnologias de Produção e Indústrias de processo

3. MOBILIDADE, ESPAÇO E LOGÍSTICA
• Automóvel, Aeronáutica e Espaço
• Transportes, Mobilidade e Logística

4. RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE
• Agro-alimentar
• Floresta
• Economia do Mar
• Água e Ambiente

5. SAÚDE, BEM-ESTAR E TERRITÓRIO
• Saúde
• Turismo
• Indústrias Culturais e Criativas
• Habitat

totalmente integrados

moderadamente relacionados

fortemente relacionados

sem relação significativa

Figura 37 - Matriz de relação entre domínios diferenciadores da RIS3 do Centro de Portugal e as prioridades da ENEI

Visão
O desenvolvimento deste processo no Centro de Portugal ocorreu no contexto do exercício mais amplo de reflexão
estratégica sobre a Região Centro, para o horizonte temporal 2014-2020. De facto, houve desde o início uma
grande preocupação no sentido de o futuro da Região Centro ser equacionado de uma forma integrada e coerente.
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Através de uma única dinâmica consistente de planeamento regional - o CRER 2020 - foi assim possível delinear
um caminho comum, que contempla de forma articulada:
 a elaboração do Plano de Ação Regional (PAR), enquanto Estratégia de Desenvolvimento Regional para o
período temporal 2014-2020;
 a elaboração de uma Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (RIS3),
enquanto «agenda de transformação económica integrada de base local», que tem como ponto de partida a
identificação das características e ativos específicos da Região Centro, está sustentada num processo
participado por todos os agentes regionais relevantes (empresas, SCT, administração pública e sociedade
civil), assumiu um modelo de governança próprio desde o seu início e identifica os contributos RIS3 na
construção do futuro do CENTRO de PORTUGAL;
 a definição de um Programa Operacional Regional 2014-2020 (POR), financiado pelos Fundos Estruturais da
política de coesão europeia, enquanto instrumento relevante para a concretização do PAR e da RIS3.

CRER no Centro de Portugal é então o Desígnio Central assumido pela Região Centro para o período 2014-2020,
que incorpora um duplo sentido: o de acreditar e mobilizar o Centro de Portugal, através dos seus agentes, na
construção do seu futuro, mas igualmente a identificação, enquanto acrónimo, do primado de afirmação de um
modelo de Competitividade Responsável, Estruturante e Resiliente.
Esta visão de desenvolvimento regional para o Centro de Portugal encontra-se convenientemente alinhada com a
Política de Coesão definida pela União Europeia para 2014-2020, bem assim como face à Estratégia Europa 2020,
que aponta os crescimentos inteligente, sustentável e inclusivo enquanto vetores cruciais de orientação dos
objetivos da política de desenvolvimento regional.
O fio condutor subjacente ao modelo proposto baseia-se numa interpretação do território que aponta para os
seguintes pilares identitários e diferenciadores de posicionamento estratégico:
 Uma Região Qualificada, Inovadora e Empreendedora
 O CENTRO Tecnológico
 Continuidade e Mudança: as Duas Faces da Mesma Moeda
 Força da Diversidade: a Nossa Assinatura
 Uma Região Solidária, Inclusiva e Resiliente
 Trabalho em Redes Focalizadas
 Reforço Positivo e Mosaico de Oportunidades: a Nossa Atitude

Para alcançar a visão estratégica assumida, a Região Centro terá de ser capaz de se mobilizar no sentido de vir a
alcançar resultados consistentes com a mesma, o que é traduzido no seguinte conjunto de ambições quantificadas:
 Situar-se como Innovation Leader, de acordo com os resultados do Regional Innovation Scoreboard (RIS);
 Representar 20% do PIB nacional;
 Diminuir em 10% as assimetrias territoriais;
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 Ter 40% da população jovem (30-34 anos) com formação superior;
 Apresentar taxa de desemprego inferior a 70% da média nacional.

Esta abordagem integrada, fortemente reconhecida e elogiada no relatório do perito contratado pela Comissão
Europeia para proceder à avaliação da nossa RIS3, permitiu garantir coerência e consistência entre a RIS3, o Plano
de Ação Regional (PAR) e o Programa Operacional Regional (POR), pelo que se recomenda que a leitura dos
documentos
RIS3
possa
ser
acompanhada
da
consulta
do
PAR
(disponível
em
http://crer2020.ccdrc.pt/index.php/crer2020/documentacao/documentacao-regiao) e do POR.

Partindo dos pilares identitários e diferenciadores de posicionamento estratégico, e considerando o diagnóstico
feito, que constitui um olhar atento sobre as capacidades de produção de conhecimento científico e tecnológico e
do potencial de inovação existente na região, por um lado, e da estrutura produtiva regional, por outro, foi
possível definir a seguinte visão RIS3 da Região Centro para 2014-2020:

A Região Centro pretende reforçar a sua condição de laboratório vivo, focalizadamente
diversificado, orientado pelas necessidades e bases territoriais específicas, a convergir para
Innovation Leader, conseguindo-o:
(i) tirando partido dos seus múltiplos recursos endógenos, das infraestruturas existentes, dos
territórios e dos agentes regionais;
(ii) potenciando a capacidade de criação de conhecimento, assente em recursos humanos
qualificados, reforçando a intensidade tecnológica na produção de bens e serviços orientados
para cadeias de valor globais e aproximando o sistema científico das atividades económicas,
sociais e criativas;
(iii) consolidando-se enquanto espaço inovador, mobilizador, libertador do potencial individual e
colectivo, gerador de emprego, valor económico, social e territorial;
(iv) reforçando a produtividade, a coesão territorial e afirmando a Competitividade Responsável,
Estruturante e Resiliente enquanto verdadeiro Desígnio Central suportado pelas dinâmicas RIS3.

A visão RIS3 definida para o Centro de Portugal está em perfeita sintonia com o desígnio central assumido pela
Região Centro para o período 2014-2020 (CRER 2020), centrada nas dimensões de investigação e inovação,
essenciais para que o CENTRO de PORTUGAL tenha condições para atingir as metas a que se propõe (explicitadas
nos objetivos quantificados da ambição regional).

Identificação de Prioridades
Tendo como ponto de partida os 11 domínios diferenciadores da Região Centro, já referidos e devidamente
consensualizados com os agentes regionais, a dinâmica RIS3 permitiu chegar à construção de quatro áreas de
interligação que cruzam estes domínios diferenciadores, promovendo a variedade relacionada, e que funcionarão
como plataformas de inovação da abordagem RIS3 do Centro de Portugal:
1. Soluções industriais sustentáveis;
2. Valorização e uso eficiente dos recursos endógenos naturais;
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3. Tecnologias ao serviço da qualidade de vida;
4. Inovação territorial.

Estas áreas de interligação não são verticais/setoriais, mas antes horizontais, pelo que no seu âmbito se pretende
dinamizar o surgimento de novas atividades, fruto da aplicação do conceito de variedade relacionada, potenciando
interações entre os vários domínios diferenciadores identificados.

Fruto do entrepreneurial discovery process promovido, foi depois possível, a um nível de maior detalhe, identificar
dez apostas indicativas relevantes para RIS3 no Centro de Portugal, que se enquadram nas referidas áreas de
interligação.

Conforme se resume esquematicamente na figura 3, que evidencia as interligações e sua coerência estratégica, as
escolhas RIS3 da Região Centro centram-se então em torno dos 11 Domínios Diferenciadores (8 Temáticos e 3
Transversais), das 4 Áreas de Interligação e de 10 Apostas Indicativas, que se descrevem seguidamente.

Apostas Indicativas (10)
1.1 Otimização sustentada da produtividade
industrial
1.2Desenvolvimentoe utilizaçãode materiais

2.1Fontes energéticas alternativas
2.2 Desenvolvimento das cadeias de valor
associadas aos recursos endógenos naturais

Domínios Diferenciadores (11)

Áreas de Interligação (4)

Mar
Eficiência energética

1. Soluções industriais
sustentáveis

TICE
Saúde e bem estar
Inovação rural

2. Valorização e uso
eficiente dos recursos
endógenos naturais

3.1Futurodigital
Agricultura
3.2Inovaçãocentrada na saúde
Floresta
3.3Envelhecimentoativo

4.1Inovaçãorural

4.2Cidades sustentáveis, criativas e inteligentes
4.3 Investigação, desenvolvimento e inovação
noturismo

Biotecnologia

3. Tecnologias ao serviço
da qualidade de vida

Materiais
Produtividade industrial
sustentável

4. Inovação territorial

Turismo

Figura 38 - Síntese da estratégia RIS3 do Centro: domínios diferenciadores, apostas indicativas e áreas de intervenção
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Área de interligação: 1. Soluções industriais sustentáveis
Aposta indicativa: 1.1. Otimização sustentada da produtividade industrial
Otimização da produtividade industrial, através da adoção e desenvolvimento de tecnologias de produção
avançada de apoio ao fabrico competitivo e de maior valor acrescentado, da transferência de tecnologia, da
adoção das melhores práticas disponíveis, da utilização eficiente dos diferentes tipos de recursos e materiais e da
descarbonização dos processos produtivos.
Aposta indicativa: 1.2. Desenvolvimento e utilização de materiais
Desenvolvimento e utilização de materiais ao serviço da competitividade, através da valorização e reciclagem de
resíduos em simbiose industrial, da conceção de novos materiais e de novos aproveitamentos para materiais com
origem agroflorestal.

Área de interligação: 2. Valorização e uso eficiente dos recursos endógenos naturais
Aposta indicativa: 2.1. Fontes energéticas alternativas
Aproveitamento energético dos recursos endógenos naturais, através de soluções que explorem o potencial
energético associado à floresta, ao mar e ao sol.
Aposta indicativa: 2.2. Desenvolvimento das cadeias de valor associadas aos recursos endógenos naturais
Desenvolvimento de novos produtos associados ao mar, à atividade agroflorestal e à economia verde, incluindo
também a introdução de abordagens inovadoras nos processos ligados ao aproveitamento e transformação dos
recursos endógenos naturais otimizando a sua posição nas respetivas cadeias de valor (e.g. gestão florestal
sustentável, incluindo prevenção, deteção e combate a incêndios; gestão sustentável de matérias primas e dos
recursos geológicos; agricultura de precisão; comercialização especializada de produtos agroalimentares;
aquicultura, pescado, conservas, sal, economia do surf).

Área de interligação: 3. Tecnologias ao serviço da qualidade de vida
Aposta indicativa: 3.1. Futuro digital
Desenvolvimento de mecanismos de acesso remoto a novos dispositivos e plataformas, recorrendo às tecnologias
e normas protocolares utilizadas na internet, potenciação de oportunidades associadas à computação na nuvem e
internet das coisas, criação de sistemas integrados para gestão otimizada de redes, infraestruturas e
equipamentos, construção de soluções centradas em “bigdata” para diferentes aplicações científicas e societais,
bem como de sistemas robustos de garantia de segurança digital.
Aposta indicativa: 3.2. Inovação centrada na saúde
Desenvolvimento de dispositivos médicos e sistemas de monitorização, apostas em medicina personalizada,
terapia celular, medicina de translação e ensaios clínicos, bem assim como na consolidação de práticas clínicas de
excelência (e.g. oncologia, oftalmologia, cardiologia/cirurgia cardíaca, transplante de órgãos, tecidos e células),
potenciando igualmente o turismo médico.
Aposta indicativa: 3.3. Envelhecimento ativo
Aposta em novas abordagens associadas à medicina preventiva e de reabilitação, ao bem-estar, envelhecimento
ativo e saudável, incluindo doenças associadas ao envelhecimento, termalismo e bioclimatismo, potenciando
igualmente o turismo de bem-estar.
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Área de interligação: 4. Inovação territorial
Aposta indicativa: 4.1. Inovação rural
Experimentação de soluções direcionadas para a inovação rural, através do desenvolvimento de territórios
inteligentes e criativos em zonas rurais, do desenvolvimento de soluções integradoras de conceção, produção,
valorização e comercialização de produtos e serviços baseados em recursos endógenos, acompanhados da
introdução de tecnologias (e.g. telemedicina, telemonitorização, sistemas de apoio itinerante, mecanismos de
micrologística) e outras formas de inovação social que permitam reforçar a atratividade e qualidade de vida neste
tipo de territórios.
Aposta indicativa: 4.2. Cidades sustentáveis, criativas e inteligentes
Desenvolvimento de soluções inovadoras de regeneração urbana baseadas em soluções sustentáveis e que
privilegiem a economia local, com a consolidação de uma rede policêntrica de cidades de média dimensão criativas
e inteligentes, incluindo um especial enfoque no uso eficiente da energia, gestão otimizada de equipamentos,
consolidação de espaços públicos e espaços verdes inovadores, adoção de mecanismos de mobilidade sustentável,
bem assim como promoção da criatividade e da produção cultural inovadora.
Aposta indicativa: 4.3. Investigação, desenvolvimento e inovação no turismo
Reforço da presença da investigação, desenvolvimento e inovação no turismo, incluindo: novas abordagens
direcionadas a mercados específicos; estruturação de novos produtos turísticos orientados para a valorização do
património territorial existente, enquanto elemento diferenciador; consolidação da produção de conteúdos
(culturais, artísticos, multimédia); e desenvolvimento de novas ferramentas e abordagens on-line de promoção do
destino turístico Centro de Portugal.

Estas opções foram validadas pelos órgãos de governo adotados na RIS3 do Centro de Portugal, cujo modelo inclui
uma Equipa de Gestão, um Conselho Coordenador, um Grupo de Aconselhamento Estratégico e um fórum de
acompanhamento estratégico do ecossistema regional de investigação e inovação que, num esforço de não
duplicar órgãos, é o Conselho Regional Alargado. Todo este processo, bem como os seus resultados, foram
avaliados, de forma muita positiva, por parte do perito contratado pela Comissão Europeia que valorizou,
designadamente, (i) a abordagem integrada PAR-RIS3-POR; (ii) o envolvimento expressivo de stakeholders; (iii) a
conciliação de abordagens bottom up com abordagens top down na definição das prioridades; e (iv) a articulação
dos domínios diferenciadores da região em plataformas de inovação flexíveis, que promovem interfaces setoriais e
permitem o surgimento de oportunidades novas.
As apostas indicativas identificadas podem relacionar-se com os eixos temáticos e respetivos temas prioritários
definidos na ENEI, tal como se fez com os domínios diferenciadores, evidenciando a articulação da RIS3 do Centro
com as prioridades definidas a nível nacional:
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3.2 Inovação
centrada na saúde
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2

4

4

2
2

4

4
3

4
2

4
5
3

5
5
2

2

3
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4.3 Investigação,
desenvolvimento e
inovação no turismo

3.1 Futuro digital

5
4
4

4.2 Cidades
sustentáveis,
criativas e
inteligentes

2.2 Desenvolvimento
das cadeias de valor
associadas aos
recursos endógenos
naturais

4
5
5

4.1 Inovação rural

2.1 Fontes
energéticas
alternativas

5
5
5

4. Inovação territorial

3.3 Envelhecimento
ativo

1.2 Desenvolvimento
e utilização de
materiais

Apostas Indicativas RIS3 do Centro

3. Tecnologias ao serviço da
qualidade de vida

1.1 Otimização
sustentada da
produtividade
industrial

2. Valorização e uso
1. Soluções industriais
eficiente dos recursos
sustentáveis
endógenos naturais

Áreas de interligação RIS3 do Centro

Eixos temáticos e temas prioritários (ENEI)
1. TECNOLOGIAS TRANSVERSAIS E SUAS APLICAÇÕES
• Energia
• Tecnologias de Informação e Comunicações
• Materiais e Matérias-primas

5

2. INDÚSTRIAS E TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO
• Tecnologias de Produção e Indústrias de produto
• Tecnologias de Produção e Indústrias de processo

3. MOBILIDADE, ESPAÇO E LOGÍSTICA
• Automóvel, Aeronáutica e Espaço
• Transportes, Mobilidade e Logística

4. RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE
• Agro-alimentar
• Floresta
• Economia do Mar
• Água e Ambiente

5
5
2
3

5
5
3
2

3

4

5

2
5

5
4

5
5
4
4

2
3
2
4

2
2
2
2
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4
4
3
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5
5
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3
3

4

2
2
5
4
2

2
4
5
5

4
5
5

5. SAÚDE, BEM-ESTAR E TERRITÓRIO
• Saúde
• Turismo
• Indústrias Culturais e Criativas
• Habitat

4

2

LEGENDA
consolidado
relação muito forte
relação forte
relação média
relação fraca

5
4
3
2

emergente

5
4
3
2

Figura 39 - Matriz de relação entre as apostas indicativas da RIS3 do Centro de Portugal e as prioridades da ENEI

3. ALENTEJO
Diagnóstico
O posicionamento do Alentejo face às metas dos indicadores de referência da Estratégia Europa 2020, no tocante
ao Objetivo Reforço da I&D e da Inovação, evidencia o grau de afastamento da Região relativo às metas nacionais
e da União Europeia e traduz a necessidade de uma focalização e aumento dos índices de investimento público e
privado em I&D. Com efeito, o Alentejo tem um nível de investimento em I&D, medido em % do PIB, mais de três
vezes inferior ao do País e situa-se a 2,5 pontos percentuais das metas do PNR e da Estratégia Europa 2020, sendo
especialmente notório o nível de atraso no segmento Investimento em I&D do setor privado.
Sendo esta a situação de partida importa, todavia, sintetizar o percurso de trabalho das instituições regionais na
preparação de instrumentos estratégicos e operacionais com vista ao estímulo do conhecimento, da inovação e da
transferência de tecnologia. Assim: (a) em 2002, foi implementado o Programa “Alentejo Ativo – Programa das
Ações Inovadoras da Região Alentejo” que visava utilizar a inovação, o desenvolvimento tecnológico e o
conhecimento científico como bases para aumentar a produtividade e a competitividade regionais; e (b) entre
2004 e 2006, foi elaborado, por iniciativa da CCDR Alentejo, o Plano Regional de Inovação do Alentejo (PRIA),
instrumento que: (i) identifica constrangimentos e potencialidades de inovação nos principais setores da base
económica regional (agroalimentar, vitivinicultura, cortiça, rochas ornamentais e turismo) e em dois setores
emergentes (TIC e aeronáutica); e (ii) fundamenta e define um Programa de Ação para estimular, divulgar e
integrar inovação (técnica, processual ou de comercialização) no tecido produtivo e de investigação da Região, em
intervenções que visavam tanto o plano dos recursos produtivos como de I&DT (Instituições de Ensino Superior,
Centros Tecnológicos, …).
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O diagnóstico sugere que as maiores lacunas, no domínio da inovação, se encontram nas atividades de I&D mais
próximas do mercado, na inovação empresarial, na ligação das instituições e fontes de desenvolvimento científico
e tecnológico ao tecido produtivo regional e na ausência de um sistema científico e tecnológico coerente que
coordene a nível regional as atividades de I&D e outras de apoio tecnológico e de comercialização e marketing.
Para a concretização das atividades de mediação entre os diferentes atores regionais, o PRIA equacionou várias
formas de agrupamentos: (i) entidades universitárias de interface com a envolvente científica, aproximando a
investigação académica das empresas; (ii) entidades do tipo Polo ou Parque Tecnológico incluindo centros de
incubação, tendo por principal missão o interface com as Instituições de Ensino superior; (iii) entidades públicas e
semipúblicas de apoio ao desenvolvimento tecnológico que alertem as empresas para a possível aplicação de
resultados gerados nas atividades de investigação científica e tecnológica; e (iv) Associações Empresariais,
Regionais ou Setoriais, com funções no domínio do apoio tecnológico e de mediação, incluindo difusão de
informação, ações de demonstração e formação profissional.
Na articulação de instrumentos de planeamento, e reconhecendo a importância do conhecimento e inovação no
desempenho competitivo da Região, esta vertente foi integrada no Plano Regional de Ordenamento do Território
do Alentejo (PROTA). Publicado em 2010, o PROTA sequenciou as opções estratégicas do Plano Nacional de
Ordenamento do Território (PNPOT), que recomendavam para o Alentejo a promoção da cooperação entre
Instituições do Ensino Superior no sentido de aumentar os recursos regionais de Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico, tendo em vista criar respostas eficientes às necessidades tecnológicas e ao aproveitamento das
oportunidades económicas de inovação.
A expressão objetiva das necessidades de reestruturação da base económica regional têm reclamado
recorrentemente um impulso acrescido para uma abordagem integrada da problemática do seu desenvolvimento
científico e tecnológico. A opção estratégica de constituição de uma Rede Regional de Ciência Tecnologia e
Inovação sublinha a importância atribuída à I&D, enquanto domínio-chave do processo de modernização da
economia regional, promovendo as atividades de ciência e tecnologia na Região, a qualificação das capacidades de
inovação empresarial e a emergência de empresas de base tecnológica.
Tendo como base de sustentação os documentos atrás referidos e outros trabalhos realizados no âmbito da Rede
Regional de Ciência e Tecnologia do Alentejo (RRCTA), em 2011, foi formalizado um Protocolo entre várias
instituições regionais tendente à constituição do Sistema Regional de Transferência de Tecnologia do Alentejo
(SRTT), com uma área territorial de intervenção correspondente à atual NUT II Alentejo (Lezíria do Tejo e Alentejo).
Este Sistema envolve a constituição do Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo (PCTA) e de um conjunto de
dispositivos complementares associados, com o objetivo de corporizar as iniciativas associadas à promoção
científica e tecnológica regional, promovendo a evolução estrutural da economia regional para setores de
conteúdo tecnológico avançado, proporcionando um ambiente institucional propício à inovação e fomentando o
trabalho desenvolvido no âmbito RRCTA criada em 2008.
No Programa Estratégico do SRTT, refere-se que “a aproximação rápida dos indicadores de Desenvolvimento e
Produto regionais aos padrões médios nacionais e comunitários pressupõe (…) a criação de uma malha intensa de
inter-relações entre as instituições de I&D e os sectores e empresas (…) combatendo as lacunas decorrentes da
escassez de Inovação e Desenvolvimento sustentados no tecido empresarial do Alentejo. (…) A Região necessita de
um espaço que promova I&D, a inovação e o desenvolvimento empresarial, de modo a estimular a propensão para
a internacionalização, para a inovação e para a cooperação empresarial e institucional”.
Para a concretização do SRTT foi formalizada a contratualização de uma 1ª fase de um conjunto de projetos
promovidos por diferentes entidades que integram a parceria constituída, projetos orientados para dotar a Região
de um conjunto de valências e vantagens competitivas como suporte para a operacionalização de ideias, potenciar
novos produtos e serviços e facilitar processos de investigação, inovação e criação de negócios.
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Estas finalidades são reforçadas nas ligações dos projetos apresentados a perspetivas de relação direta com
empresas (Centros de Negócios, Incubadoras, Laboratórios, entre outros) e, de forma mais genérica, em
articulação com atividades/projetos de Polos e Clusters existentes.
Em termos mais gerais de articulação das operações do SRTT com instrumento das políticas públicas,
designadamente com a missão e atividades/projetos dos Polos e Clusters, observa-se uma integração tendencial
com alguma expressão, destacando-se, nomeadamente, as relações mais intensas com os Polos da Energia, TICE,
Tecnologias de Produção (PRODUTECH), Agroindústrias e com o Cluster da Pedra Natural. Esta intensidade
tenderia a expressar a relevância das dinâmicas de investimentos consolidados e recentes na Região nos domínios
das energias renováveis, da eletrónica, da aeronáutica, das produções agroalimentares e da inovação nas
vertentes extrativas dos recursos minerais (pedra natural e minerais metálicos).

Quadro 9 - Operações aprovadas no âmbito do Protocolo INAlentejo/SRTT segundo a integração em Polos/Clusters
Operações

Polos/Clusters

Unidades de Biotecnologia Aplicada e Tecnologias Agroambientais (UÉvora)
Centro de Atendimento Veterinário Escolar/ Análises Clinicas Veterinárias
(IPPortalegre)
Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio (COTR)

PCT Agroindustrial

Laboratório de Biotecnologia Aplicada e Tecnologias
UVMPROB - Unidade de Valorização de Matérias-primas e Resíduos de
Origem Biológica (CEBAL)
Parque Tecnológico de Moura – Laboratórios (Lógica, EM)
Bioenergia (IPPortalegre)
Laboratório de Ciências e Tecnologia da Terra, Atmosfera e Energia (UÉvora)

PCT Energia

Laboratório de Energias Renováveis (UÉvora)
Infraestruturas do Parque Tecnológico de Moura (Lógica, EM)
Laboratório Comunicacional Hipermédia: de Real Life a Second Life
(IPSantarém - EEE)
Unidade da Água e Biogeoquímica Ambiental (UÉvora)
Laboratório de Desenvolvimento e Caracterização Físico-Química (UÉvora)
Laboratório de Investigação em Desporto e Saúde (ESD – RM)
Unidade de Sistemas de Agricultura e Sustentabilidade (IPSantarém)

PCT Tecnologias de Informação,
Comunicação e Eletrónica (TICE)
PCT Tecnologias
de Produção
PCT Saúde
Cluster Agroindustrial do Ribatejo

Laboratório de Materiais e de Tecnologias de Produção - Upgrade do
Laboratório de Ensaios Mecânicos (CEVALOR)
Laboratório de Novas Tecnologias e Produtos da Pedra Natural –
NEWTECHSTONE (CEVALOR)

Cluster Pedra Natural
PRODUTECH

CEGMA – Centro de Estudos Geológicos e Mineiros do Alentejo (LNEG)
Laboratório de Materiais e Tec. Produção – Unidade LAMEC: Lab. Automação,
Mecânica Experimental e Computacional (UÉvora)
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No entanto, quando se analisa a participação das Entidades Parceiras do SRTT em Estratégias de Eficiência Coletiva
dos Polos e Clusters, constata-se uma presença residual que tende a limitar a profundidade das articulações
inicialmente ventiladas.
A análise do potencial efetivo de I&DI da Região encontra-se em fase de consolidação de levantamento,
nomeadamente, nas vertentes da investigação científica e tecnológica e da inovação regional e tendo também em
atenção as áreas em que existe maior número de diplomados na Região.
Numa primeira análise foram identificados como principais domínios com potencial de Investigação, Inovação e
Desenvolvimento regional, os seguintes: (i) Agricultura, Floresta e Agro-indústria; (ii) Ambiente e Recursos
Naturais; (iii) Cultura e Património; (iv) Economia Social; (v) Energias Renováveis e Eficiência Energética; (vi)
Logística e Mobilidade; e (vii) Atividades Emergentes (Aeronáutica, TICE, Novos Produtos Turísticos…).
As sinergias existentes apontam para uma apreciável heterogeneidade de relações regionais entre domínios
temáticos caraterizados pela existência de recursos de I&DI e níveis de conhecimento, competência e prioridades
temáticas de intervenção para a especialização regional identificadas nas Iniciativas-âncora do Plano de Ação
Regional Alentejo, 2020.
 Agroalimentar e Floresta (Recursos e conhecimentos nas áreas da Cortiça; Solos; Bioindústria;
Alimentação; Tecnologia e Segurança Alimentar; Biotecnologia; Vitivinicultura; Pecuária; e Silvicultura);
 Ambiente e Recursos Naturais (Recursos e conhecimentos nas áreas da Água e Gestão dos Recursos
Hídricos; Gestão do Montado; Tecnologias de Extração e transformação aplicados aos Recursos Minerais e
Geológicos);
 Cultura e Património (Recursos e conhecimentos nas áreas da Indústrias Criativas; Reabilitação do
Património Edificado; Materiais; Gestão do Património Cultural; Novos produtos turísticos);
 Energias Renováveis e Eficiência Energética (Recursos e conhecimentos nas áreas da Energias Verdes;
Energias Renováveis; Bio-Energia)
 Transporte, Logística e Mobilidade (Recursos e conhecimentos nas áreas das Engenharias; dos Materiais;
da Mecatrónica; …);
 Economia Social (Recursos e conhecimentos nas áreas da Ciências Sociais; Direito e Gestão; Saúde e
Geriatria; Proteção Social; Qualidade de Vida; e Novos Produtos turísticos).

A identificação das vantagens competitivas da Região em matéria de inovação, desenvolvimento tecnológico e de
informação e conhecimento, contribui para construir uma visão estratégica do posicionamento competitivo
perante as regiões concorrentes a qual pode ser parcialmente deduzida da Matriz SWOT seguinte,
designadamente na relação Pontos Fortes/Oportunidades:
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Quadro 10 - Matriz SWOT do Sistema Regional de Inovação
Pontos Fortes


Oferta da Formação avançada de elevada qualidade em
Tecnologias de Informação (Universidade de Évora e
Institutos Politécnicos, com Licenciaturas, Mestrados e
Doutoramentos);



Presença na Região de Instituições de Ensino Superior,
entidades de investigação e de interface, capazes de
desenvolver e promover a Investigação e o
Desenvolvimento e a Inovação;



Instituições do Ensino Superior com reconhecimento
crescente a nível internacional na produção científica;



Localização geográfica das Unidades de I&D numa Região
que consegue conciliar “qualidade de vida” com acesso
fácil e rápido a Lisboa e Espanha;



Capacidade de investigação e de transferência de
resultados
em
alguns
setores
económicos,
nomeadamente na agricultura e pecuária nas indústrias
agroalimentares, no montado/ cortiça, nas pirites e nas
rochas ornamentais.
Oportunidades



Instrumentos de estruturação institucional (Sistema
Regional de Transferência de Tecnologia (SRTT) e Rede
Regional de Ciência e Tecnologia (RRCT), vocacionados
para a transferência de conhecimentos e inovação, para a
investigação
aplicada
e
potenciadores
do
empreendedorismo e de IDT&I;



Campo de Sinergias na área de investigação entre os
polos instalados na Região, procurando compatibilizar e
rentabilizar recursos humanos e financeiros, bem como a
captação de know-how exterior à Região;





Otimização do trabalho realizado pelos centros
tecnológicos da Região junto das empresas, respondendo
às necessidades e exigências do mercado;
Aproveitamento dos novos perfis e exigências do
consumidor para estimular investimentos em inovação
(produtos, processos e cooperação), a incorporar no
sector produtivo regional;

 Utilização das TIC e estabelecimento de novas formas de
cooperação entre os diferentes atores, visando a
internacionalização e diversificação de mercados.

Pontos Fracos
 Debilidade do potencial científico e tecnológico (escassez
de massa crítica instalada), bem como na cooperação/
/articulação entre as diversas instituições de investigação
e entre estas e as empresas;
 Base produtiva incipiente em inovação tecnológica, com
reduzida incorporação de valor e débeis estratégias de
comercialização nacionais e internacionais;
 Fraca penetração de infraestruturas e serviços
tecnológicos nas empresas e inexistência de uma
estratégia regional comum para as TIC;
 Insuficiente investigação associada a produtos regionais
economicamente mais significativos;
 Reduzida disponibilidade de Recursos Humanos nas áreas
tecnológicas, a par de um diminuto peso do emprego em
atividades de média e alta intensidade tecnológica;
 Reduzida despesa em Inovação e Tecnologia pelas
empresas;
 Reduzido acesso a financiamento direto do Estado por
parte das pequenas e médias empresas.
Ameaças
 Exiguidade do mercado atual como limitador ao
investimento privado em ciência e tecnologia e de procura
dirigida às Instituições de Ensino Superior da Região, a
outras estruturas de investigação e a empresas de serviços
tecnológicos e de conhecimento;
 Elevados custos de contexto no acesso à inovação e ao
desenvolvimento tecnológico por parte do tecido
empresarial;
 Baixo grau de relacionamento entre empresas e as
Instituições de Ensino Superior da Região, com desvio de
procuras qualificadas e serviços de inovação e tecnologia;
 Estrutura e perspetivas e reprodução do tecido
empresarial, como fator limitador dos processos de I&D;
 Incapacidade de atração e fixação de talentos e população
qualificada;
 Incapacidade de absorção da investigação produzida, por
parte do tecido empresarial;
 Deslocalização de empresas de setores emergentes com
potencial de procura de I&DI.

Sob este plano de fundo, importa utilizar de forma criativa os recursos de investigação, a tecnologia e a inovação
(existentes e mobilizáveis) num contexto de participação em redes nacionais e internacionais, por forma a
privilegiar novas vocações territoriais (exploração, diferenciação e valorização) potenciando ofertas de recursos e
de produções e serviços regionais, possuidores de vantagens competitivas.
A conjugação dinâmica das principais linhas de intervenção dos centros de investigação, do desenvolvimento
tecnológico e da inovação empresarial, com os setores de maior relevância na estrutura económica regional,
desenha o desafio de identificar os domínios com maior potencial na Região para suportarem uma Estratégia de
Especialização que implica um trabalho permanente de atração e fixação de talentos dotados de inovação e
criatividade na Região e de procura de parceiros (e, sobretudo, fora dela) através da participação em redes de
cooperação e também de coopetição.
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Visão
A visão acerca da trajetória de desenvolvimento da Região no horizonte 2020 encontra-se explicitada no Plano de
Ação Regional Alentejo, 2020 expressando uma arquitetura de linhas estruturantes que visa configurar uma
estratégia própria, com capacidade diferenciadora relativamente às demais regiões portuguesas. Uma estratégia
distintiva do ponto de vista do modelo de desenvolvimento a prosseguir, mas com potencial de integração da
banda heterogénea de recursos e potencialidades existentes entre a fachada atlântica, os campos da Lezíria do
Tejo, os tecidos urbanos e patrimoniais, as margens do Guadiana e demais territórios de fronteira.
Figura 40 - Arquitetura das Linhas estruturantes do desenvolvimento regional

A relação Território/Valia ambiental constitui a referência base de suporte à perspetiva estratégica para o
Alentejo 2020 refletida no Diagrama, uma relação que deverá contemplar de forma coerente e racional um
conjunto de vetores significativamente presentes nos diversos contextos sub-regionais do Alentejo.
A disponibilidade do território para acolher novas atividades e novos residentes (talentos, empreendedores e
famílias), valorizando equipamentos já existentes, uma disponibilidade articulada em torno de eixos e nós de
acessibilidade que vão muito para além da dimensão regional, constitui em si mesmo um elemento de valor
estratégico central para o Alentejo.
A centralidade deste binómio Território/Valia ambiental, expressa nesta configuração estratégica, deverá adquirir
especial relevância e pertinência na fundamentação das Prioridades de intervenção selecionadas para a Estratégia
de Especialização da Região no horizonte 2020 apresentadas no Bloco seguinte.
Esta focagem beneficia de níveis enriquecidos de acessibilidade a espaços de valorização dos recursos (AMLisboa,
Espanha, Europa e o Mundo), proporcionada pelo vetor logística/mobilidade/conectividade (também por via
marítima e aeroportuária) da Estratégia de Desenvolvimento Regional, conferindo uma dimensão fulcral à
extroversão da Região.

90

PORTUGAL 2020 - Estratégia de Especialização Inteligente (vJan2014)

Um Alentejo com capital simbólico e identidade distintiva, num território dotado de recursos
materiais, de conhecimento e competências e de amenidades, aberto para o mundo e capaz de
construir uma base económica renovada sobre a sua mais-valia ambiental, atraindo residentes,
investimentos e atividades geradoras de emprego e coesão social.
Uma Visão com estes contornos implica a escolha de um modelo de desenvolvimento de especialização regional
que combine de forma ambiciosa e criativa a vertente económico-produtiva (geradora de valor e de emprego) com
as vertentes da sustentabilidade nas quais a Região (sobretudo, com as valências ambiente e energia) se posiciona
de forma favorável para valorizar, no plano económico e social, uma inegável mais valia ambiental.

Valências do Modelo de Especialização regional
 Dinâmica de aproveitamento dos recursos naturais existentes, fertilizada pelo conhecimento
disponível e em maturação, nomeadamente, nas Instituições de Ensino Superior e Centros
Tecnológicos e de Investigação da Região;


Produção de conhecimento científico e tecnológico existentes e em construção na Região
(nomeadamente, no âmbito do SRTT), que contemplam vertentes de experimentação e
internacionalização e evidenciam articulações interessantes com setores económicos
consolidados e emergentes;

 Articulação estratégica e operacional na Região entre políticas sectoriais e políticas de
natureza mais territorial, com destaque para a combinação entre as políticas dirigidas à
iniciativa económica e as políticas dirigidas ao território e aos seus recursos de excelência
[sobretudo, as dinâmicas de inovação e internacionalização presentes e futuras do Complexo
Petroquímico de Sines, dos recursos minerais (mármores, granitos, xistos e minerais
metálicos) e do Complexo Agro-Florestal (Alqueva e outros regadios, produção de cortiça e
demais economia de montado)];
 Recursos humanos e capital social existentes na Região, um binómio a reforçar pela
capacidade de atrair novos talentos para trabalhar e residir no Alentejo.
Esta perspetiva de ligar o território e os seus recursos de excelência ao mundo, mobilizando conhecimento e
dinâmicas de iniciativa institucional, está presente na visão estratégica formulada pelo Plano de Ação Regional do
Alentejo, 2020 e inspira a Estratégia de Especialização Inteligente.

Identificação de Prioridades
A leitura dinâmica de um conjunto de variáveis-chave para o suporte da Especialização Inteligente (dinamismo e
capacidade competitiva das atividades económicas regionais, estrutura empresarial, coeficientes de localização do
VAB e do emprego, oferta de competências, recursos de investigação e potencial cientifico e tecnológico,
participação em redes nacionais e internacionais, …), vai no sentido de reforçar as mais-valias dos ativos naturais
(valia ambiental, cultura, património, …) e dos adquiridos (fontes de produção de energia, logística, mobilidade,
entre outros) para um desenho adequado de uma Estratégia de Especialização Regional para o Alentejo.
Este conjunto de variáveis-chave tem implicações no trabalho de triangulação chave da variedade relacionada que
a RIS 3 pretende atingir, designadamente, mobilizando:
(i)

Centros de produção e transferência de conhecimento;
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(ii) Potencial de produção de tecnologia que alavanque esses processos de transferência de conhecimento,
p.ex., sob a forma de start-ups ou através de empresas existentes com capacidade empresarial instalada; e
(iii) Empresas-setores com capacidade de absorção potencial dessa tecnologia, para produzir equipamentos ou
bens de consumo.
A densidade de relacionamentos e de variedade relacionada estará condicionada pelos recursos próprios e de rede
mobilizáveis pelo que se justifica uma abordagem de hierarquizações de temas com alguma expressão regional da
triangulação, sem prejuízo da diversificação da tipologia de atores. Esta perspetiva aconselha a ser mais limitado
nos temas e na sua desagregação, nomeadamente, partindo do conhecimento reunido no âmbito das entidades
que integram o SRTT e agregando os produtores da tecnologia que materializam os níveis de conhecimento e, em
alguns casos, os utilizadores (institucionais e de referência).
O desenho da Estratégia de Especialização Inteligente, tendo por pressupostos os ativos regionais, deve ser
construída em conjunto com as entidades do Sistema Científico e Tecnológico da Região, através da valorização
das áreas científicas com potencial revelado e latente em que a Região demonstra condições de diferenciação ou
em que essas entidades de per si ou funcionando em parceria e integrando redes, tenham condições para
desenvolver abordagens e intervenções de diferenciação regional em domínios científicos e tecnológicos que
contribuam para o desenvolvimento socioeconómico futuro do Alentejo.
A ideia da renovação da base económica sobre os recursos naturais e a excelência ambiental e patrimonial da
Região, constitui uma aposta estratégica do PAR Alentejo 2020. Esta Prioridade de intervenção afigura-se crucial
quer para a concretização das linhas estruturantes de desenvolvimento na ótica do crescimento económico do
País, nomeadamente, nas vertentes da redução da dependência alimentar e energética e do fomento industrial,
com base em recursos endógenos.
O objetivo estratégico consiste na estruturação gradual de um vasto Complexo de Atividades da Economia dos
Recursos Naturais, dotado de escala económica e de iniciativa que permita projetar a Região no exterior e
contribua para a atração dinâmica de Investimento Direto Estrangeiro, condição crucial para superar os enormes
défices de capital e de tecnologia que a Região e o País enfrentam.
Entre os domínios estratégicos dessa aposta o PAR Alentejo, 2020 destaca os seguintes:


Dinamização de uma base produtiva que potencie económica e socialmente a excelência ambiental e
patrimonial da Região, com capacidade para arrastar os Territórios de Baixa Densidade, renovados pelo
conhecimento, evoluindo para a estruturação de relações com o mercado interno e acompanhando o
esforço de exportação já hoje presente em setores tradicionais com valor estratégico, mas que carece de
escala, a partir de processos de organização e de comercialização modernos das produções primárias.



Valorização das atividades regionais competitivas no Complexo de Atividades Agroindustrial e alimentar,
englobando o sistema de montado com expressão também na fileira das carnes (sistema de produção
extensivo) e na produção de produtos de elevada qualidade com Denominação de Origem.



Afirmação de mercado (a nível interno e externo) de produtos turísticos (Enoturismo, Turismo cultural,
Turismo de natureza, Turismo ativo e de aventura, …), elementos de heterogeneidade pujante do Turismo
do Alentejo e do Ribatejo, com significativa expressão de recursos potenciais e de intenções de
investimento em diversas sub-regiões.



Desenvolvimento e dinamização de “Clusters” económicos como os tradicionais Vinho e Azeite, as
Energias Renováveis (biomassa, fotovoltaica, eólica …) e a Pedra Natural que poderá evoluir, a prazo

92

PORTUGAL 2020 - Estratégia de Especialização Inteligente (vJan2014)

curto, para um Pólo de Recursos Minerais onde várias sub-regiões do Alentejo, especialmente o Baixo
Alentejo, têm potencial de recursos e capacidade de mineração instalada.
Esta visão da relação base económica/excelência ambiental e patrimonial, esteve presente na seleção dos
principais domínios diferenciadores regionais, em resultado do processo de trabalho encetado em sede RIS3 e dos
processos de planeamento/programação regional. Esses domínios diferenciadores podem ser estruturados em
torno da classificação tradicional de setores consolidados e emergentes, sem prejuízo de alguma transversalidade
de componentes (sobretudo, áreas de atividade, recursos de I&D e domínios tecnológicos).
(a) Domínios/Setores consolidados
 Complexo Agroalimentar e Florestal
As alterações do Modelo Agrícola Regional resultantes das dinâmicas da Agricultura de Regadio têm sido
alicerçadas na introdução de novas tecnologias e na produção de novos produtos, que vão conferir um espetro de
rentabilidade maior às explorações beneficiadas, com base em produções agrícolas e agroalimentares
tecnologicamente evoluídas, de alta produtividade, ambientalmente sustentáveis e orientadas para a exportação.
O desenvolvimento e a inovação agrícola e agroindustrial terão, dada a dimensão/escala, p.ex., do
Empreendimento de Alqueva, um efeito demonstrativo e um efeito de arrastamento junto de outros regadios
públicos e privados da Região.
Em complemento da nova ruralidade competitiva, fruto das agriculturas intensivas de regadio, o incentivo à
estruturação de uma base agroindustrial deve constituir um objetivo estratégico regional, para maximizar a
retenção de valor na Região. A existência de conhecimento científico e tecnológico nas IES e Unidades de I&D do
Alentejo e o trabalho desenvolvido, nomeadamente pelo Agro-Cluster do Ribatejo, poderão contribuir
particularmente para essa dinâmica de reforço da cadeira de valor.
Este reforço deve envolver o apoio a investimentos de modernização dos aproveitamentos hidroagrícolas, de
manutenção de elevados padrões de qualidade e, ainda, de criação de incentivos ao aparecimento de
agroindústrias e de plataformas comerciais e de logística associadas aos Perímetros de Rega, bem como serviços
de apoio.
O domínio das produções agroalimentares tem constituído uma base de trabalho em matéria de investigação,
desenvolvimento tecnológico e inovação, com repercussão a nível internacional, em que se destacam o regadio, a
vinha/vinho, a oliveira/azeitona/azeite, os produtos certificados, a cortiça e respetivos produtos transformados,
entre outros exemplos de excelência. Em articulação com estes domínios, o trabalho de investigação desenvolvido
pelas diferentes instituições como pelas próprias populações na área das alterações climáticas, motivando o
prémio Drylands atribuído pelas Nações Unidas. No entanto, as atividades não devem ser restritas à investigação,
apostando essencialmente no estímulo a iniciativas empresariais inovadoras de jovens agricultores e empresários
rurais, suportadas na mobilização de competências e de capacidades técnicas, através da promoção de novas
práticas e do reforço à modernização das atividades de comercialização e transformação dos produtos, visando a
criação de valor e a orientação da produção para os mercados internacionais.
 Património e Cultura
As amenidades do território e o património e a cultura reúnem um conjunto heterogéneo de recursos que moldam
a identidade regional, sendo de destacar os seguintes vetores:


património histórico (urbano-monumental), que abrange as Cidades património mundial de Évora e Elvas;



património de arte sacra, com especial relevância para o trabalho de investigação e restauro, entretanto,
encetado por vários agentes regionais de forma inovadora;
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património etnográfico e de arte popular, com exemplos expressivos no artesanato e no Cante, este a
procurar reconhecimento como Património Cultural Imaterial da Humanidade;



património natural, designadamente, do sistema agro-pastoril do montado de sobro com a Candidatura a
Património da Humanidade, da responsabilidade da ERT Alentejo, em fase adiantada de organização.

Estes vetores do Património e da Cultura regional, aos quais se pode acrescentar o cavalo lusitano e a tauromaquia
e os produtos e sabores mediterrânicos (recentemente reconhecidos como Património Imaterial da Humanidade
pela UNESCO), constituem uma mais valia relevante para a estruturação de atividades económicas relacionadas e
de suporte (indústrias culturais e criativas, merchandising, comércio enquanto elemento complementar, …) e para
a atração de novas gerações de turistas que procuram destinos com identidade.
A riqueza do património urbano, pela transversalidade dos seus usos, encontra no potencial de recursos de I&D
das Tecnologias de Informação e Comunicação e dos Materiais um conjunto de interações profícuas de suporte à
reabilitação do edificado e à regeneração económica, com implicações de relevo ao nível da gestão urbana
(energia, mobilidade, edifícios, água e resíduos, segurança, saúde, cultura, entre outras).
Em síntese, a preservação, recuperação e valorização do património e a criação cultural e artística, como fatores
diferenciadores e atrativos da Região, devem envolver apoios à recuperação e conservação patrimonial, ao
estudo/investigação e à dinamização de oportunidades económicas, com soluções inovadoras de gestão.
A Estratégia de Especialização Inteligente para o Alentejo deverá tratar estes elementos identitários, enquanto
complexo de atividades com capacidade para gerar riqueza e emprego, desiderato para o qual o SRTT deverá
contribuir ativamente assumindo as indústrias criativas e da cultura como uma área especial de trabalho,
nomeadamente a partir de núcleos de excelência regionais de que são exemplos, a Escola das Artes e outras
estruturas para tal vocacionadas [Laboratório Hércules, Centro de História da Arte e Investigação Artística da
Universidade de Évora (CHAIA), etc.] da Universidade de Évora.
 Ambiente e Recursos Naturais
Este domínio associa ativos naturais/ matérias-primas do solo, sub-solo e plataforma continental da Região que
constituem uma base enriquecida de recursos, com potencial de aproveitamento económico e funções de
proteção e conservação da natureza e biodiversidade. Em ambas as valências, trata-se de domínios em que a
investigação científica, a inovação e o desenvolvimento tecnológico têm uma margem de progressão e
estruturação futura promissoras, fundamentalmente nas vertentes seguintes:


Mar e Recursos Hídricos. A extensa frente marítima da fachada atlântica do território alentejano detém
um elevado potencial, não só pelas suas características naturais, como também pelos recursos
diversificados que disponibiliza para o desenvolvimento da Região, por via das tradicionais atividades
pesqueira e turística e de novas atividades emergentes, com destaque para a produção de energia e para
a biotecnologia e a química, particularmente a investigação e a exploração de novas alternativas nos
domínios da alimentação, medicina, transportes e saúde.
No que se refere ao potencial relacionado com as atividades emergentes, perspetivam-se oportunidades
associadas ao desenvolvimento de competências na área das energias renováveis offshore e de produção
de biocombustíveis a partir das algas, assim como na utilização da robótica e de TIC associadas às
atividades marítimas e marinhas que permitirão, entre outras áreas, o desenvolvimento de sistemas de
observação da terra e a pesquisa e exploração de recursos vivos e não vivos, para a biotecnologia e a
extração de recursos minerais.
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No domínio dos Recursos Hídricos, importa valorizar os espelhos de água de que a Região é detentora,
nomeadamente, do grande Lago de Alqueva enquanto potencial centro de investigação de recursos
genéticos ribeirinhos e lagunares. Com efeito dos espelhos e origens de água existentes decorrem
particulares desafios para os Centros de Investigação em matéria de gestão e monitorização integrada da
utilização e compatibilização de usos hídricos superficiais e subterrâneos estimulando o desenvolvimento
de I&D e I em função da melhor otimização do recurso face às necessidades e potencialidades
económicas e sociais.
O desenvolvimento das atividades de I&I da biotecnologia marinha, ribeirinha e lagunar tem revelado, a
nível europeu e mundial, significativas oportunidades em matéria de aplicações industriais, farmacêuticas,
médicas, cosméticas e preservação de ecossistemas. Estas são algumas das áreas em que a Região tem
condições de aposta relevantes para a interação entre a investigação científica experimental e a utilização
prática de base empresarial.


Recursos Minerais. As consideráveis reservas de rochas ornamentais (mármore, granitos e xistos) e de
minerais metálicos (com destaque para os recursos da faixa piritosa do Baixo Alentejo), são potenciadoras
de diversificadas atividades diretas e associadas à criação de valor não deve ficar confinada ao processo
extrativo, antes fomentar a dinâmica e o potencial da inovação associados aos processos de conceção e
transformação e à comercialização, em sintonia com pesquisas de mercado realizadas e com as
preferências dos consumidores.
A existência na Região de um Centro Tecnológico (CEVALOR) e do Cluster da Pedra Natural (ValorPedra)
ambos de âmbito nacional, dão uma dimensão à indústria extrativa e aos agentes do Cluster que importa
reter e potenciar em termos de capacidade de inovação e desenvolvimento tecnológico, visando a
dinamização e conceção de I&I centrada na competitividade empresarial e nos processos/tecnologias
inovadoras aumentando a produtividade a alargando a cadeia de valor, visando a conquista de novos
mercados e enfatizando a dimensão exportadora das atividades do Cluster.
A dinamização, em curso de uma Estratégia comum para a Prospeção e Exploração dos Recursos Minerais
em Portugal, reforça a relevância da Região Alentejo face à dotação de recursos geológicos e de I&D
(Centro Tecnológico e Departamentos da Universidade de Évora).
A Estratégia tem definidos, entre os seus objetivos centrais, vetores de forte articulação IDT/ Inovação
Empresarial, designadamente: (i) Promover a prospeção, a investigação e a inovação no setor industrial a
fim de contribuir para um melhor conhecimento do potencial dos recursos minerais do País (onshore e
offshore) e permitir uma exploração sustentável, melhorando a sua capacidade produtiva exportadora e o
respetivo conteúdo de valor acrescentado nacional; e (ii) Reforçar a cooperação entre Universidades,
Centros de Investigação, Associações Empresariais e Empresas no sentido de consolidar os sistemas de
I&D e de Inovação nesta área e promover a excelência, a inovação, numa lógica de especialização
inteligente, disseminando-as no tecido industrial, com especial foco nas PME’s.



Património Natural, a salvaguarda dos habitats e das espécies constitui um dos objetivos estratégicos
fundamentais do espaço europeu, sendo importante uma boa gestão e manutenção da diversidade dos
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ecossistemas e das paisagens do Alentejo, preservando o património natural e reforçando a identidade
das comunidades rurais das áreas classificadas, as quais representam quase metade do total nacional.
A dimensão do território regional com áreas classificadas/protegidas, a qualidade da paisagem e a
existência de habitats de relevância europeia e mundial concorrem para a notoriedade do Alentejo numa
escala internacional potenciando a sua capacidade de I&D e I.
A promoção de um desenvolvimento sustentável destas áreas articuladas de forma criativa com o
desenvolvimento de novas tecnologias e processos criativos que permitam criar valor às populações
residentes nos espaços rurais, com especial incidência nas áreas classificadas, abrem um leque de ações
em vários domínios, em muitos dos quais as instituições do SCT da Região estão a desenvolver trabalhos
com mérito internacional reconhecido.
(b) Domínios/Setores emergentes
O aproveitamento da localização no Alentejo de setores emergentes, com relevo para a aeronáutica, a eletrónica,
e as energias renováveis atividades de grande relevância estratégica e tecnológica com potencial de clusterização
(sinergias, a montante e a jusante, com outras atividades económicas e tecnológicas), pode contribuir para
posicionar internacionalmente a Região e o País.
O Sistema Regional de Transferência de Tecnologia (SRTT) e o Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo (PCTA)
devem assumir estes setores económicos como âncoras da sua atuação futura, mobilizando parcerias nacionais e
internacionais que contribuam para formar competências e estruturar capacidades de investigação e de prestação
de serviços estratégicos de alta tecnologia.
 Energias Renováveis
O Cluster das Energias Renováveis, tem uma forte expressão de recursos e de investimentos em infraestruturas e
equipamentos (nomeadamente, nas vertentes solar, eólica, biomássica, ondas e geotérmica), nas diversas subregiões do Alentejo. Tal significa que a Região tem um papel a desempenhar em termos de inovação e de
oportunidades económicas na resposta aos objetivos e metas do Pacote Energia - Clima da União Europeia.
O cumprimento de objetivos de promoção da eficiência energética, encontra um campo de oportunidades a
dinamizar a partir das competências das unidades de I&D e empresas regionais, bem como de outras à atrair,
nomeadamente nos seguintes domínios:


ecoeficiência da gestão de resíduos, garantindo a preservação de recursos, minimização dos impactes
negativos sobre a saúde pública e o ambiente, na aplicação dos princípios de reduzir, reciclar e reutilizar;



valorização energética das infraestruturas e edifícios a afirmar na política de cidades;



produção de energia limpa com unidades de microgeração de energia elétrica e térmica;



dinamização da produção de energia por via do aproveitamento do potencial dos recursos energéticos
endógenos (solar, geotermia, biomassa e resíduos agro-industriais); e



instalação de novas estruturas para aproveitamento de recursos energéticos endógenos, nomeadamente
a valorização energética da biomassa, com avaliação da viabilidade de instalação de uma central
biotermoelétrica baseada em fontes renováveis.
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 Mobilidade, Aeronáutica e TICE
No domínio da Mobilidade, o desenvolvimento de um conjunto de atividades, através de uma repartição modal
mais equilibrada, energeticamente eficiente integrando transportes coletivos e modos suaves e de modelos e
gestão da mobilidade de pessoas e bens, constitui uma oportunidade de valorizar recursos de conhecimento,
equipamentos e investigação das IES regionais. A segurança (sistemas de informação e segurança portuária, de
monitorização ambiental, etc.) enquadra-se, igualmente neste domínio.
A indústria aeronáutica é uma atividade económica recente na Região Alentejo mas trata-se de um setor que já
adquiriu relevância estratégica e tecnológica, com potencial de clusterização na Região, nomeadamente gerando
sinergias, a montante e a jusante, com outras atividades económicas e tecnológicas. Para o potencial de
clusterização reconhecido muito poderão contribuir diversas intenções de investimento, a carecer de uma
territorialização das estratégias de diplomacia económica e de atração de investimento estrangeiro.
No domínio das TICE (Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica), o Alentejo representava, em 2011,
2,5% do total nacional das empresas nas CAE associadas, situando-se o peso mais elevado no ramo relativo à
Fabricação de instrumentos e material médico-cirúrgico, em especial, “Fabricação de material ortopédico e
próteses e de instrumentos médico-cirúrgicos”.
As redes de mediação, transferência e financiamento de investigação, desenvolvimento e inovação, existentes
nestes domínios, nomeadamente associadas às Instituições de Ensino Superior, dispõem de condições para
desenvolver ensaios e experiências-piloto com o envolvimento dos elos da cadeia de investigação (projeto,
processo, mercado, …), incluindo empresários e consumidores e visando futuras aplicações criadoras de riqueza e
emprego científico.
 Economia Social
As dinâmicas de envelhecimento demográfico e os baixos índices de iniciativa e de desemprego elevado,
sobretudo, em contextos territoriais desvitalizados, conferem especial importância à intervenção em rede das
Organizações da Economia Social. Trata-se de elementos propulsores para desempenharem um papel próprio e
tendencialmente inovador na transição entre um modelo de regulação social assente nas instâncias do Estado para
um modelo assente em parcerias e outras formas de associação entre organizações, onde o Estado assume apenas
funções de coordenação.
As vertentes-chave de atuação, com enquadramento nos instrumentos de política, que devem operacionalizar no
futuro as prioridades do Crescimento Inclusivo, na Região, devem contemplar:


Dinamização da criação de emprego em atividades de produção de bens e serviços para satisfação de
atividades socialmente úteis nas quais o mercado não atua ou não é acessível, com facilitação do
compromisso entre competitividade económica e coesão social e potenciação da criação/
/desenvolvimento de negócios;



Desenvolvimento de parcerias no quadro do estímulo ao empowerment e a uma cidadania ativa
(preocupações do terceiro setor);



Desenvolvimento de processos de inclusão social, pela via da capacitação dos indivíduos, entendidos
enquanto processos de transformação das instituições, de forma a potenciar a adequação das respostas
aos diferentes públicos, sobretudo os mais vulneráveis no acesso ao emprego pelas características de
exclusão social; e



Refuncionalização dos equipamentos da coesão local (sobretudo, saúde e ação social), enquanto
oportunidade de estabelecimento de redes operacionais e económicas entre os territórios rurais e os
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centros urbanos mais próximos mobilizando recursos cujo custo já foi realizado e dos quais importa
retirar o maior valor possível, dada a dificuldade na realização de novos investimentos.
A urgência de reforma das funções do Estado gera a necessidade de uma ponderada avaliação de viabilidade
técnica, económica e financeira de iniciativas e ações sendo indispensável um esforço de inovação institucional e
organizacional para que estas Organizações assegurem a continuidade e a autossustentação da mobilização das
comunidades e dos recursos locais e exógenos, com destaque para a capacitação dos seus profissionais, em
contextos organizacionais caraterizados muitas vezes pela precariedade dos recursos e das capacidades instaladas.

4. ALGARVE
Diagnóstico
A análise do contexto regional e do potencial de inovação
Este trabalho de diagnóstico9 contou com ampla participação dos diversos parceiros (mais de 130 entidades em 13
eventos e mais de 50 visitas/entrevistas a empresas), das redes empresariais e da sociedade civil em geral,
traduzindo-se num trabalho profundo de recolha e tratamento de informação de natureza diversa, o qual permitiu
identificar de forma exaustiva os ativos, as vantagens competitivas e os pontos críticos. Esta etapa, elaborada
com forte envolvimento da Universidade do Algarve, permitiu identificar as áreas onde o investimento em
investigação, inovação e empreendedorismo tem o potencial de destacar as vantagens competitivas, mobilizar as
partes interessadas e os recursos endógenos, minimizando as debilidades e as ameaças a nível regional em torno
de uma visão de futuro orientada para a excelência.
Deste trabalho de diagnóstico destacamos os seguintes factos:

9



Evolução positiva nos últimos anos dos indicadores relativos ao conhecimento e educação (região
moderadamente inovadora de acordo com o “Regional Innovation Scoreboard”), mas ainda com níveis de
desempenho inferiores à média nacional e com défice de investimento em I&DT e de condições de
apoio/fomento da inovação e do empreendedorismo, incluindo uma falha estrutural forte, que é a
ausência de instituições de interface no sistema);



Especialização científica da região nas áreas associadas ao mar/pescas, às biotecnologias e biociências
(algum desajuste face à especialização económica, mas muito centrada no potencial dos recursos locais);



Défice de capacitação, organização, liderança, capacidade de gestão e de massa crítica;



Extrema especialização e dependência da economia regional face às cadeias de atividade em torno do
setor turístico (em declínio nos últimos anos na dinâmica socioeconómica), pouco proactivo ao nível da
incorporação de inovação e demasiado dependente da dimensão imobiliária e do binómio sol & praia
(acentuando as características de sazonalidade da economia regional);



Dinâmica regional extremamente negativa, particularmente nos últimos anos e nos setores mais
representativos da economia, com reflexo direto nos níveis de desemprego (registando as taxas mais
elevadas do país);



Relativa incapacidade de adaptabilidade regional, no que se refere à capacidade de absorção dos
excedentes de ativos do turismo por outras atividades;

Consultar Diagnóstico Regional e Diagnóstico do Sistema de Inovação RIS3 completa.
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Registo de alguma dinâmica económica em setores associados a vantagens competitivas e/ou com
elevado potencial (Ex: mar (sobretudo na produção de bivalves offshore, conservas e sal) / pescas /
aquicultura, agricultura, energias renováveis, etc.);



Reduzida expressão de: grandes empresas, de empresas em setores de média e alta tecnologia e de
empresas com capacidade de absorção de pessoal ao serviço nas TIC;



Fraca cultura de cooperação entre os diversos stakeholders regionais (particularmente na atuação em
redes internacionais, quer em termos empresariais, quer em termos do conhecimento);



Insuficiência de capacidade regional para acrescentar valor aos seus recursos endógenos;



Dinâmica negativa ao nível do Índice Sintético de Desenvolvimento Regional (ISDR), exceto na
componente “Qualidade ambiental”;



Dinâmica positiva na capacidade de atracão de população (cresceu cerca de 28% nos últimos 20 anos);



População essencialmente concentrada junto ao litoral (49%) na faixa de 2Km a partir da costa. Forte
concentração urbana (cerca de 50% da população em 2011 residia nas 11 cidades da região) mas com
fortes constrangimentos de densidade critica (nenhuma das cidades tem mais de 40.000 habitantes);



A região representa pouco mais de 4% da população e das famílias do país, mas os alojamentos existentes
na região têm um peso no país superior a 6% (em 2011 tínhamos quase 200.000 alojamentos que não
estavam afetos a residência habitual);



As vantagens competitivas atuais da região residem nos seus recursos naturais (destacando-se o mar, o
território e particularmente pelas condições proporcionadas pelo clima e nº de horas de sol) que
representam um potencial para diversas atividades económicas;



A Região tem um bom nível de infraestruturas e equipamentos sociais associados ao sistema urbano;



O setor turístico é o principal beneficiário e dinamizador da riqueza da região mas com capacidade
instalada subaproveitada;



Assim, os ativos e as vantagens competitivas diagnosticados estão suportados essencialmente nos
recursos naturais e humanos presentes no território.

Por outro lado, os principais pontos críticos estão associados a diversos fatores, destacando-se:


A elevada especialização e dependência da economia regional face ao setor turístico;



A incapacidade de mobilizar e gerar atividades com capacidade de absorção de conhecimento e
tecnologia em ligação ao mercado;



Défice de investimento em I&D na região, que não sendo por si só o fator determinante, apresenta para o
Algarve, valores consideravelmente insuficientes (muito abaixo da média nacional, que também é inferior
à média da UE);



Alguma incapacidade para gerar massa crítica capaz de alavancar mais projetos / negócios competitivos à
escala global.

No que respeita ao desempenho da região relativamente à inovação, de acordo com a terminologia da OCDE, o
Algarve é uma Região "non S&T-driven" com uma economia orientada para os serviços e baseada nos recursos
naturais, em especial o mar. Não obstante, existem no território dinâmicas de inovação empresarial com base
numa lógica DUI (doing, using, interacting), isto é, mais baseadas na acumulação de conhecimento técnico pela via
da experiência produtiva e da aprendizagem complementada por interações entre empresas (com concorrentes,
fornecedores ou clientes) ou entre empresas e prestadores de serviços tecnológicos.
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De resto, tais dinâmicas têm contribuído para a melhoria significativa da posição relativa do Algarve, no contexto
das regiões europeias, reportada nos dados mais recentes do Regional Innovation Scoreboard (Figura 41).
Fig. 41 – Evolução do desempenho regional da inovação no Algarve

2007
2009

2011

Modesto
Fonte: European Regional Innovation Scoreboard 2012

No entanto, e apesar desta evolução, o contexto de Inovação e Investigação no Algarve e a capacitação dos seus
recursos, continua a apresentar várias limitações, que são maioritariamente sistémicas. As falhas de "mercado"
impedem os agentes privados de investirem em I&D e fazerem uma utilização adequada dos mecanismos de
propriedade industrial.
A principal falha do lado do mercado refere-se às “Capacidades” e está relacionada com a limitada cultura
empreendedora, especialmente de conhecimentos baseados nas empresas. As empresas locais têm capacidade
limitada para absorver e beneficiar da investigação e a população residente carece de competências avançadas.
A segunda falha refere uma limitação de infra-estrutura. A região carece de infra-estruturas tecnológicas de
promoção da inovação e articulação de agentes públicos e privados em C&T. Isso impede a existência de vários
tipos de agentes da inovação que devem preencher um sistema regional de inovação dinâmico, como agências de
inovação, animadores de cluster, serviços de incubação, entre outros. Aqui, o papel da Universidade é
particularmente importante, mas muitas vezes difícil de coordenar. A limitada atratividade fora das fronteiras
nacionais exige uma estratégia regional de investigação clara para a Universidade e a identificação de áreas de
interesse comum, para que esta não esteja dependente do financiamento do orçamento geral da universidade10.

10

Como apoiada pela posição sobre as universidades regionais em: Bonaccorsi, A. (2010), “Unbundling Regional Innovation Policies”,
background report for the OECD.
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A terceira limitação é a falta de conexão interna entre os atores, especialmente a falta de cooperação entre as
empresas e as ligações limitadas entre os produtores de conhecimento e as empresas, em especial as do turismo,
o principal setor de especialização da região. Externamente, os diferentes tipos de atores estão relativamente bem
conectados e têm ligações internacionais relevantes.
Também é relevante destacar que o excesso de especialização da estrutura económica do Algarve no turismo é um
obstáculo à inovação, pois o setor, não está geralmente conotado com uma perspetiva de inovação tecnológica.
A evolução dos gastos em I&D, comummente considerado um bom indicador para os esforços de investigação e
um início da inovação, mostra-nos que o Algarve, em relação a este indicador, parte de um nível bem abaixo da
linha de base nacional e muito longe das ambições da UE de 3% (Figura 42). Em paralelo, o baixo nível de I&D é
acompanhado, por uma taxa de crescimento menor em comparação com a média nacional nos últimos anos. Se
somarmos a esta situação duas características adicionais das despesas de I&D no Algarve, a concentração da
execução das despesas no sector do Ensino Superior, em especial, na Universidade do Algarve, e o facto do
financiamento ser maioritariamente proveniente de fontes públicas, entendemos que a região ainda está numa
fase inicial em relação à produção do conhecimento e à dinâmica de inovação.

Fig. 42 - Evolução da proporção de despesa bruta em I&D em % do PIB (2003 - 2009) Algarve e Portugal

Fonte: CCDR Algarve, dados - INE.

Não obstante esses problemas, em termos de produção de conhecimento, se levarmos em consideração o número
de pessoal permanente, a Universidade do Algarve está a produzir relativamente bem. Um exemplo ilustrativo do
bom desempenho da Universidade do Algarve é apresentado pela FCT 11, onde esta Instituição de Ensino Superior
(IES) aparece na lista de 29 instituições portuguesas incluídas no SCImago Institutions Rankings (SIR), como
entidades com pelo menos uma centena de publicações na Scopus. Esta universidade aparece no primeiro terço da
lista nacional, relativamente à percentagem de publicações de alta qualidade e no meio, se considerarmos a taxa
de excelência (Figura 43).

11

FCT (2013) Diagnóstico do Sistema de Investigação e Inovação: desafios, forças e fraquezas rumo a 2020, Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, disponível em: http://www.fct.pt/esp_inteligente/index.phtml.en
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Fig. 43 - Instituições portuguesas incluídas no SCImago Institutions Rankings (SIR)

Fonte: FCT (2013, p 160).

O desempenho da Universidade do Algarve também pode ser avaliado, usando dados do Web of Science, para as
áreas de produção de conhecimento, o qual revela que a especialização regional está ligada aos recursos naturais
existentes. Os conhecimentos científicos do Algarve são principalmente nas áreas relacionadas com o mar: Biologia
Marinha e de água doce, pesca, ciências ambientais, bioquímica e biologia molecular, oceanografia, ecologia,
ciências das plantas, geociências, química, engenharia elétrica e eletrónica, e zoologia (Figura 44).
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Fig. 44 - Número de Publicações do Algarve (dados de abril de 2013)

Fonte: FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia / DGEEC - Direcção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência / Ministério da Educação e Ciência

Se levarmos em consideração os indicadores utilizados pelo Regional Innovation Scoreboard 2012, são evidentes
outros défices da região nas atividades de inovação12. Os índices revelam particularmente uma capacidade
limitada em termos dos gastos privados em I&D, baixos níveis de emprego na indústria e serviços de média-alta e
alta tecnologia, de conhecimento intensivo, de patentes EPO e co-publicações público-privadas (ver Figura 45).
Como aspetos positivos destaca-se o aumento relevante no produto tecnológico e inovação de processo, nas PME
a inovar em casa, e nas vendas de produtos novos para o mercado ou para a empresa.
Fig.45 - Pontuação do Algarve em atividades de inovação (2011)

Fonte: Fonte: CCDR Algarve, dados - Regional Innovation Scoreboard 2012

12

Os índices variam entre 0 (pior desempenho) e 1 (melhor desempenho).
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A Figura 46 compara a evolução recente dos mesmos indicadores de inovação no Algarve com as outras regiões
portuguesas NUTS II.
Fig. 46 - Pontuação do Algarve, em comparação com o desempenho em atividades de inovação das melhores e piores
regiões portuguesas (2007, 2009, 2011)
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Fonte: Fonte: CCDR Algarve, dados - Regional Innovation Scoreboard 2012

Apesar do baixo investimento em I&D, os resultados das consultas às empresas sobre inovação, revelam que o
Algarve tem executado ao nível do país (ver Figura 47).

Fig. 47 - Indicadores de inovação empresarial por NUT II e de acordo com as atividades económicas (2006-2008, 2008-2010)
Indicador

Actividade
Económica

Período

Portugal

Norte

Centro

Lisboa

Alentejo

Algarve

Açores

Madeira

2006-2008

58,1

51,5

62,6

67,1

52,4

61,9

57,8

58,3

2008-2010

60,8

53,1

64,4

72,0

60,8

54,3

70,6

47,8

2006-2008

54,4

48,5

63,5

63,5

50,9

54,7

58,1

46,7

2008-2010

56,3

49,5

63,8

68,5

61,8

58,3

66,3

51,9

2006-2008

81,4

87,2

39,1

88,9

100,0

x

50,0

100,0

2008-2010

78,6

86,4

80,0

71,3

100,0

x

100,0

x

2006-2008

63,8

60,1

61,0

68,8

54,3

66,4

57,7

67,0

2008-2010

67,0

62,4

65,5

73,5

59,1

51,8

72,7

45,1

2006-2008

11,1

11,4

13,9

8,6

7,3

8,8

19,1

10,4

2008-2010

18,2

20,2

23,0

11,5

17,3

15,9

29,2

18,4

2006-2008

10,9

10,1

13,2

9,1

9,2

8,1

22,1

13,0

2008-2010

19,7

18,5

25,1

12,1

25,5

6,4

32,0

16,3

Total

Empresas
com
atividades
de
inovação

Indústria

Construção

Serviços

Empresas
com financiamento
público
para

Total

Indústria
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inovação

2006-2008

15,6

21,1

x

17,6

x

x

x

x

2008-2010

29,5

46,1

50,0

17,5

0,0

x

0,0

x

2006-2008

11,3

14,3

15,4

8,3

4,8

9,2

17,2

9,1

2008-2010

16,4

23,4

18,8

11,2

4,3

22,6

28,1

19,9

2006-2008

24,8

21,3

28,5

27,3

24,8

17,9

26,9

24,0

2008-2010

15,2

10,3

18,9

19,8

14,9

8,9

6,2

11,3

2006-2008

23,6

20,2

29,4

21,4

33,5

17,3

20,0

28,9

2008-2010

14,8

10,7

20,5

18,8

14,1

8,4

13,0

6,4

2006-2008

39,6

44,1

x

52,3

x

x

x

x

2008-2010

30,4

30,4

0,0

41,1

0,0

x

0,0

x

2006-2008

26,4

23,7

26,5

29,8

13,6

18,1

32,7

21,8

2008-2010

15,6

9,5

16,0

20,1

16,3

9,3

2,6

15,1

2006-2008

1,3

1,8

3,7

0,9

1,9

0,9

0,9

0,5

2008-2010

1,3

1,9

2,0

1,1

1,8

0,6

0,6

0,5

2006-2008

1,9

2,6

4,5

0,9

1,9

2,4

1,5

0,4

2008-2010

1,8

2,8

2,4

1,0

2,1

1,6

0,5

0,7

2006-2008

0,3

0,4

x

0,3

x

x

ə

x

2008-2010

0,2

0,1

0,6

0,2

0,0

x

0,2

x

2006-2008

1,0

1,3

1,6

0,9

2,0

0,5

0,4

0,5

Construção

Serviços

Total

Empresas
com
cooperação
para a
inovação

Indústria

Construção

Serviços

Total

Intensidade
da
inovação

Indústria

Construção

Serviços
2008-2010

1,1

1,3

1,4

1,1

1,2

0,4

0,8

0,4

2006-2008

22,3

17,6

25,1

23,1

34,3

21,9

33,7

16,0

2008-2010

20,5

22,2

16,1

21,0

13,0

23,5

7,3

7,0

2006-2008

24,7

24,8

25,4

24,6

15,9

33,4

66,1

7,2

2008-2010

20,8

24,0

18,3

20,7

12,7

55,9

5,1

3,0

2006-2008

45,8

7,3

x

65,6

x

x

x

5,0

2008-2010

16,1

6,8

17,4

20,1

x

x

x

x

2006-2008

20,7

12,0

23,8

22,0

61,7

17,5

10,2

18,5

2008-2010

20,4

21,3

11,3

21,1

13,9

5,9

10,2

7,6

Total

Volume de
negócios
das novas
vendas de
produtos

Indústria

Construção

Serviços
x Valor não disponível

O foco estratégico deve ser a captura de valor usando o conhecimento, a investigação e inovação regional baseada
nos recursos existentes, procurando a maximização das vantagens atuais e apoiando a transformação da economia
regional. A estratégia de investigação e inovação deve fortalecer e aprofundar as relações existentes, procurar
estender a conectividade entre os setores e dentro de cada cadeia de valor, aproveitando o potencial turístico e de
massa crítica reforçada pela procura turística, pela disponibilidade de infra-estruturas, de recursos humanos, de
empresas nestas áreas e pelo potencial inexplorado oferecido pelas novas TIC e por outras tecnologias chave
(Figura 48).
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Fig.48 - Estratégias de inovação para diferentes tipos de regiões

Fonte: OCDE, 2011, p. 88

Se pensarmos para além da tipologia do crescimento inteligente de uma região "non S&T-driven", o Algarve é,
essencialmente, uma região urbana e costeira, com uma população crescente, incluindo uma forte dinâmica de
imigração. Assim, podemos inserir a região no cubo estratégico em relação às três dimensões da Estratégia Europa
2020 (Figura 49).
Fig. 49 - Estrutura do Algarve nas três dimensões da agenda para a Europa 2020

ALGARVE

Fonte: Baseado no Guia RIS3 “Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations”, p. 47.

Em suma, o Algarve é uma região em progresso 13 ao nível da inovação, no contexto nacional e europeu, mas com
elevados défices em:
 I&D com foco no mercado e nos resultados;
 Investimento em I&D em comparação com as outras regiões portuguesas e europeias;

13

Conforme verificado pela melhoria contínua do Algarve no “Innovation Scoreboard”, passando de Inovador Modesto Médio em 2007, a
Moderado Baixo em 2009, e Moderado Alto em 2011.
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Condições de suporte para estimular a inovação e o empreendedorismo.

A análise do contexto inovador do Algarve está resumida no trabalho realizado que resultou num levantamento
exaustivo da situação específica do conhecimento na região, o qual se resume na matriz SWOT que se segue
(Figura 50).
Fig. 50 – Matriz SWOT da inovação no Algarve

Forças











Debilidades

Melhorias graduais no comportamento inovador;
Propensão do sector do turismo para a adopção das TIC;
Existência de potencial de consolidação do cluster;
Reputação do destino Algarve com várias unidades de
excelência operacional em Turismo e Lazer;
Investigação na Universidade do Algarve, especialmente em
nichos relacionados com o mar;
Experiência política de inovação a nível regional, com o Ettirse,
o INOVAlgarve e também em Programas Operacionais
Regionais;
Boas condições naturais e recursos que podem ser a base para
a diversificação da economia regional;
Inserção da região em redes europeias de eventos culturais e
desportivos profissionais;
Ligações transfronteiriças e articulações com o Alentejo e
Andaluzia, em particular com a província de Huelva;
















Excessiva dependência do turismo;
Elevado nível de desemprego;
Capacidade insuficiente da universidade para gerar
conhecimento comercializável;
Baixo nível de despesa atual em I&D (pública e privada);
Baixo nível de emprego em atividades de média / alta
tecnologia;
Produtividade do trabalho;
Nível de escolaridade;
Valor acrescentado e exportações em indústrias de alta
tecnologia;
Suporte tecnológico insuficiente para as PME;
Escala do Capital de Risco;
Falta de habilidades em tecnologia e marketing internacional;
Inexistência de alguns actores-chave para um sistema regional
de inovação;
Centros de decisão das empresas e órgãos públicos localizados
fora da região;
Insuficiente ligação entre os atores RIS;

Oportunidades










Ameaças

Consciência da importância crescente da inovação;
Novas atividades e indústrias de base tecnológica e de
conhecimento intensivo alavancadas pelo setor do Turismo;
Consolidação das atividades de transferência de tecnologia da
Universidade do Algarve;
Abertura de empresas à Sociedade da Informação;
Desenvolvimento do cluster marítimo que tem algum
conteúdo inovador;
A crescente procura por produtos turísticos com maior valor
acrescentado, associados ao mar, meio ambiente, cultura,
património, turismo de saúde e bem-estar;
Introdução de novas tecnologias para revitalizar indústrias
tradicionais;
Nivelamento de PME inovadoras internacionais através de
contactos com parceiros internacionais;












A turbulência económica que impede o investimento privado
em inovação;
A turbulência económica reduz a participação do setor público
nas medidas de inovação;
Dificuldade em reter e atrair recursos altamente qualificados
em comparação com os principais concorrentes;
Capital Humano qualificado pode deixar a região por causa do
desemprego;
Baixa procura por inovação por parte das empresas regionais;
Restrições à mobilidade Universidade-Indústria enfraquecem
empresas privadas;
Situação de afastamento da região;
Dificuldade crescente em atrair IDE;
Desaparecimento de vantagens com base nos preços dos
fatores de produção;
As empresas não encontrarem gestores com conhecimento
para competir globalmente;

Fonte: CCDR Algarve – RIS3 Regional

A Figura 51 apresenta de forma muito sintética, a Matriz SWOT do diagnóstico do Algarve (A versão completa da
RIS3 do Algarve apresenta um diagnóstico sistematizado da região, seguindo as orientações da Plataforma S3, que
inclui uma análise SWOT setorial abrangendo cada uma das prioridades regionais).
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Fig. 51 – Matriz SWOT simplificada do Algarve

DEBILIDADES

FORÇAS

•
•
•

Qualidade e diversidade dos recursos naturais;

•

Qualidade, competitividade, notoriedade e
consolidação do setor turístico;

•

Outros setores com potencial baseado nos recursos,
no Know-How existente, nas infraestruturas e na
dinâmica económica à volta do turismo (Ex: mar, agroindústrias, TIC, Saúde e bem estar ou energias
renováveis).

•

Atomização empresarial e sobreespecialização no turismo, em
declínio e com elevados índices de sazonalidade;
Níveis de desemprego superiores à média nacional,
acentuados pelo desempenho negativo das principais atividades
económicas regionais;
Défices de capacitação e liderança (individual e coletiva) e de
articulação / cooperação de diversa natureza, para potenciar
massa crítica, competitividade e capacitar a abordagem a
mercados de outra dimensão.

OPORTUNIDADES

•

•

AMEAÇAS

Promover a diversificação e valorização da economia
regional (incluindo o Turismo), alavancando outras atividades
económicas focadas em nichos de mercado de elevado valor /
potencial, aproveitando a dinâmica do turismo, os recursos
locais, o conhecimento e a capacidade instalada;
Promover a reindustrialização associada aos setores
tradicionais da economia regional, a dinamização de emprego,
o acréscimo de valor e a dinamização de redes de
cooperação / transferência de conhecimento entre a
investigação e o meio empresarial.

•
•
•

Incapacidade para dinamizar a diversificação e valorização
do potencial local;
Perda de competitividade e atratividade internacional do
Algarve, quer enquanto destino turístico, quer para outro tipo de
investimentos;
Incapacidade para dinamizar redes de cooperação
especialmente focadas no aproveitamento do potencial
socioeconómico da região (Ex: redes de cooperação empresas /
sistema regional de inovação).

Fonte: CCDR Algarve – RIS3 Regional

Visão
A proposta de visão é baseada no trabalho realizado nos exercícios estratégicos de suporte ao programa 20142020, bem como nos estudos mais recentes sobre a evolução socioeconómica regional, no seu potencial, no
conhecimento global e nas tendências regionais e visa também cumprir os objetivos da Estratégia Europeia para
2020.
Na elaboração desta proposta de visão considerou-se também o objetivo de proporcionar um contributo regional
para responder aos desafios societais do programa Horizonte 2020, a saber:
 Saúde, alterações demográficas e bem-estar;
 Segurança alimentar, agricultura sustentável, bioeconomia e investigação marinha e marítima;
 Energia segura, não poluente e eficiente;
 Transportes inteligentes, ecológicos e integrados;
 Sociedades inclusivas, inovadoras e seguras;
 Ação climática, eficiência dos recursos e matérias-primas;
 Sociedades seguras, proteção da segurança da Europa e dos seus cidadãos.
Na criação de uma visão partilhada do Algarve para a sua RIS3, consideram-se, além do passado da região e dos
desenvolvimentos recentes do seu contexto socioeconómico, os impactos da investigação existente e o potencial
de inovação que a região ambiciona atingir (em 2020, ser uma região seguidora no que respeita ao desempenho
da inovação). Com estas considerações preliminares, a visão partilhada sobre o futuro da região, pode ser definida
como:

"Transformar o Algarve em 2020, numa região dinâmica, inclusiva e sustentável, capaz de gerar mais e melhores
empregos, produzir bens e serviços com alto valor acrescentado (baseados nos seus fatores diferenciadores),
através da inovação e do conhecimento científico, do potencial socioeconómico regional e de instrumentos de
governança partilhada para fortalecer as empresas regionais, ancorada no domínio do Mar e alavancada pelo
setor do turismo para estimular a competitividade da economia e a coesão social e territorial."
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Identificação de Prioridades
Do diagnóstico acima referido salienta-se:




A elevada especialização económica e dependência da região no Turismo;
A especialização científica e tecnológica da região essencialmente nas áreas relacionadas com o Mar;
O elevado potencial regional para diversificar a atividade económica e acrescentar valor, essencialmente
baseado nos ativos locais, de onde se destacam os recursos naturais, património / infra-estruturas subaproveitadas e o conhecimento especializado nas áreas chave.

Perante este contexto de partida da região, a “diversificação inteligente” foi desde sempre a opção apontada pelos
diferentes atores envolvidos neste processo, como a resposta mais adequada à situação concreta do Algarve. A
variedade relacionada14 explorando o potencial existente (quer nos setores de especialização actual, quer em
novas cadeias de valor que possam ser potenciadas) por efeitos de correlação e de foco em nichos de elevado
valor ou potencial à escala global são um imperativo para a região.
Assim, após a validação do diagnóstico, foram apresentadas publicamente diversas prioridades, as quais geraram
consenso em torno dos seis domínios temáticos15 (Figura 52). Estes domínios representam as atividades que
sobressaem no contexto regional e que combinam, a capacidade atual instalada, o potencial de crescimento
próprio e a dimensão do conhecimento mobilizável, fatores que permitem contrariar os constrangimentos
regionais identificados e garantir o desenvolvimento (incluindo o crescimento correlacionado de outros setores),
contribuindo para atenuar o desemprego (enquanto desafio principal, transversal e emergente).

Fig. 52 – Áreas de especialização inteligente no Algarve

Fonte: CCDR Algarve – RIS3 Regional

O Turismo e o Mar (os designados setores consolidados) devem ser as áreas âncora para a especialização
inteligente do Algarve.

14

Variedade Relacionada – Relação que explora sinergias intersectoriais, combinado bases cognitivas e produtivas e visões verticais com
horizontais, contribuído para reforçar a adaptabilidade da região aos choques externos e a sua capacidade de gerar e manter emprego.
15

A escolha de domínios resulta do cruzamento dos setores de maior: relevância económica, de emprego e de dimensão de afirmação
internacional, cruzada com as dimensões do conhecimento e a capacidade potencial de crescimento e de evolução no horizonte do Programa.
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O Turismo, naturalmente porque é a área dominante da economia regional, ainda que careça de reformas que lhe
permitam acrescentar valor e tornar-se mais sustentável (no seu ciclo de produção, e na manutenção dos postos
de trabalho), apoiando simultaneamente outras atividades no seu processo de crescimento ou de revitalização.
Este setor, pelo peso que tem na economia regional e dado o conjunto imenso de atividades que gravitam em seu
redor, tem um papel estruturante e uma responsabilidade acrescida nesta estratégia, quer pela sua dinâmica
própria, quer pela sua capacidade e responsabilidade social para com a região para fomentar a dinamização de
outros setores, estabelecendo relações multivariadas e incorporando bens e serviços de origem local na sua cadeia
de valor.
O Mar, para além de ser a área dominante da especialização científica regional, com um peso crescente de
conhecimento aplicado, tem um potencial imenso ainda por aplicar (sobretudo no que respeita à transferência de
conhecimento para o mercado). É uma área com vasto potencial e ativos empresariais na região, incluindo em
atividades relacionadas com o turismo e para a qual persistem constrangimentos na valorização dos recursos,
identificados no trabalho prévio já estruturado, designadamente na “Agenda Regional do Mar”.
As restantes cadeias de valor (os designados setores emergentes), como já tinha sido identificado, apesar de terem
atualmente um peso bastante inferior na economia e nas empresas regionais, foram consideradas prioritárias,
dada a sua dinâmica nos últimos anos e o potencial para responder aos desafios supra enunciados.
Tendo em conta as características socioeconómicas e territoriais do Algarve, nomeadamente os aspetos
relacionados com a capacidade de gestão e massa crítica relevante, a aposta na diversificação e
internacionalização da economia regional deverá sempre considerar crucial o papel da investigação e da inovação,
bem como a aposta em nichos de mercado como fatores essenciais no processo de diferenciação e valorização à
escala global.
Assim, é fundamental o reforço da articulação entre a atividade económica e a base de conhecimento (Figuras 53
e 54), numa perspetiva de valorização e captação de valor a partir dos recursos locais, focada em nichos de
elevado valor e potencial competitivo à escala global e apoiada no conhecimento focado no mercado.
Fig. 53 – A articulação entre a atividade económica e o conhecimento regional – Situação atual

1

3
5

2

4

Fonte: CCDR Algarve – RIS3 Regional
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Fig. 54 – A articulação entre a atividade económica e o conhecimento regional – Situação expectável
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Fonte: CCDR Algarve – RIS3 Regional

As atividades que se posicionam em torno destes seis domínios temáticos prioritários representam atualmente
cerca de 75% da atividade económica regional e as perspetivas para o horizonte 2020 apontam para o crescimento
em todos estes domínios, destacando-se as áreas que atualmente têm um peso inferior (setores emergentes) e o
facto de esta evolução ser baseada numa lógica de variedade relacionada (Figura 55), entre os diversos setores,
onde, como referimos, o Turismo será âncora para os demais.
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Fig. 55 – A articulação intersetorial
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Fonte: CCDR Algarve – RIS3 Regional

A matriz que se segue (Figura 56), apresenta de forma simples a articulação entre estes seis domínios temáticos
prioritários para o Algarve e as prioridades da estratégia nacional (ENEI).
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Fig. 56 – Matriz de relação entre os domínios diferenciadores da RIS3 do Algarve e as prioridades da ENEI
Domínios diferenciadores (Prioridades) do Algarve
Eixos Temáticos e temas prioritários (ENEI)

Turismo

Mar

Agroalimentar e
Floresta

Saúde e Bem
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I. Tecnologias Transversais e suas Aplicações
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II. Indústria e Tecnologias de Produção
4. Tecnologias de Produção e Indústria de Produto
5. Tecnologias de Produção e indústria de Processo

III. Mobilidade, Espaço e Logística
6. Automóvel, Aeronáutica e Espaço
7. Transportes, Mobilidade e Logística

IV. Recursos Naturais e Ambiente
8. Agro-Alimentar
9. Floresta
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11. Água e Ambiente
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12. Saúde
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14. Indústrias Culturais e Criativas
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Legenda:
Integração total

Moderadamente relacionados

Fortemente relacionados

Sem relação significativa

Fonte: CCDR Algarve – RIS3 Regional

Como se pode verificar nos subpontos que se seguem, o exercício efetuado para os diferentes domínios
temáticos/setoriais (Figuras 57 e 58 setores consolidados - Turismo Mar e Figuras 59 a 62, setores emergentes –
Agro-alimentar e floresta, TIC e indústrias criativas, Ciências da vida / saúde/recuperação e Energias renováveis),
estrutura a análise de cada domínio, cruzando as dimensões das políticas, com os recursos, as empresas e os
utilizadores avançados, para sustentar as intervenções de forma integrada, incidindo o foco nos subsetores onde
se espera garantir os resultados mais eficientes (a análise destes subsetores resume o racional de intervenção e de
relação que se explicita na versão completa).

A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL NO DOMÍNIO DO TURISMO / LAZER
O Turismo é composto por um conjunto complexo de atividades que são em última análise, direcionadas a
proporcionar aos visitantes a melhor experiência possível, antes, durante e após a sua estadia na região. Este
conjunto de atividades "cluster" destaca a diversidade e importância estratégica de promover relações densas
entre os intervenientes na cadeia de valor.
O turismo é o setor em que o Algarve tem uma cadeia de valor mais estruturada, integrada e completa, mas
apesar de alguns progressos, em alguns aspetos, muito está ainda por fazer. Pode considerar-se uma atividade de
"cluster" na região, no sentido em que vários agentes (empresas, organizações) desempenham papéis e realizam
atividades em toda a cadeia de valor. Apesar disso não ser explicitamente reconhecido (por exemplo, através da
existência de uma associação reunindo todas as diferentes acividades), o Algarve tem ativos (por exemplo, a
tradição da atividade, a experiência como destino turístico, as associações empresariais, entidades de ensino e de
formação), que convergem para a existência do cluster.
As perspetivas futuras devem apontar para a melhoria da capacidade de competitividade dos operadores: a ênfase
na adoção da inovação, quanto à necessidade de acrescentar valor aos produtos tradicionais e aos produtos com
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condições promissoras de crescimento, de forma a melhorar a eficiência do desempenho e qualidade do serviço
prestado, enquanto se reduzem os custos.
Em termos operacionais, a nível empresarial, a inovação em Turismo pode ser desencadeada pela certificação de
sistemas de gestão, pela adoção de novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e pelo
reposicionamento para mercados consolidados e novos, e agindo constantemente em antecipação e de forma
proativa. A este respeito, o próximo período de programação deve prestar especial atenção à necessidade de
adaptar o apoio disponível para o financiamento das empresas do setor. Apesar da alta proporção de
investimentos canalizados através do QREN, devem ser revistas várias dificuldades operacionais (por exemplo,
requisitos), permitindo um quadro mais favorável para que as empresas que operam no sector do turismo possam
beneficiar mais, mas de forma a incrementar verdadeiros processos inovadores.
Ao nível macro, deve haver um entendimento comum sobre a necessidade de oferecer a melhor experiência
possível aos turistas, envolvendo organizações públicas, privadas e os indivíduos. Além disso, é fundamental
realizar um debate sobre a prevenção dos riscos e dos efeitos (tais como aqueles que ocorrem durante o atual
período de crise económica) decorrentes da super especialização.
No que respeita à inovação, a qualificação do território e ambiente vai promover maior atratividade do destino,
melhorar o desempenho das empresas e da qualidade do produto turístico como um todo, bem como a promoção
de um conjunto de produtos / atividades com ênfase na diferenciação da oferta tradicional noutros países, em
especial as relacionadas com as condições climáticas e naturais, que também devem desencadear dinâmicas
positivas.
Neste contexto, merece particular relevo, o papel a desempenhar pelas industrias criativas e culturais, na
capacidade que reúnem de articular e suportar os incrementos de valor e notoriedade dos restantes setores de
actividade. A ligação aos produtos do setor turismo, deve alavancar graus de difusão e valorização da oferta
(nomeadamente do território e dos produtos, da saúde , dos valores culturais e o incremento dos processos de
comercialização e reserva.
O setor gera um grande volume de trabalho. No entanto, uma elevada percentagem é composta por baixos níveis
de qualificação. Ainda assim, a Escola de Hotelaria e Turismo tem sido um fornecedor de mão-de-obra, e formação
de profissionais qualificados, com o perfil adequado. Não obstante, é também essencial que os empregadores
reorganizem as unidades de negócios, os processos de trabalho e as práticas de serviço, e sejam capazes de
garantir recursos humanos dotados de especialização relevante. Em termos de média e alta gestão, o setor tem
uma força de trabalho capaz de contribuir para a reorganização e qualificação, e é um exportador líquido de
graduados em diversas áreas, com ênfase para a Hotelaria, com base na experiência desenvolvida neste campo
pela Universidade do Algarve, onde vários centros de investigação têm fornecido importantes contributos para
aumentar o conhecimento académico sobre o tema.
Numa perspetiva de cruzamento entre as dimensões das políticas, com os recursos, as empresas e os utilizadores
avançados, para sustentar as intervenções de forma integrada, incidindo o foco nos subsetores onde se espera
garantir os resultados mais eficientes sem que isso signifique necessariamente processos intensivos em tecnologia
(um bom exemplo desta relação é dado pelo conceito da Dieta Mediterrânica (recentemente reconhecido como
Património Mundial da Humanidade), que cruza produtos da terra e do mar com a cultura e a identidade a que se
junta a inovação alimentar e na saúde num conceito integrador de bem-estar e qualidade de vida).
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Fig. 57 – A articulação intersetorial – Domínio do Turismo
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Fonte: CCDR Algarve – RIS3 Regional

A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL NO DOMÍNIO DO MAR
O mar é um recurso estratégico para Portugal e decisivo para o Algarve. A sua importância é destacada nas
diversas estratégias nacionais desenvolvidas ao longo dos anos, é transversal a toda a sociedade e engloba um
conjunto complexo de atividades que vão desde o turismo e lazer, à energia e minerais, passando pela logística e
transporte, pesca, aquicultura, processamento de pescado e serviços de apoio relacionados, ou ainda pelas
16
atividades baseadas em I&D, num relacionamento estruturado no chamado conceito de hiper-cluster do mar . No
entanto, muito está ainda por fazer, isto é, para implementar integralmente as estratégias definidas a nível
17
nacional e de forma coordenada como é desejável .
As aplicações de I&D de base marítima também abrangem um potencial desbloqueador em diversas áreas (por
exemplo, meio ambiente, biotecnologia azul, saúde, TIC), mas não há mecanismos de financiamento ao nível da
região (por exemplo, capital de risco) para alavancar as atividades pré-competitivas necessárias e além disso, as
instituições de intermediação não têm fornecido uma resposta satisfatória para colmatar a lacuna entre a
investigação e o mercado. O Algarve detém vantagens competitivas no domínio da biotecnologia marinha,
posicionando-se como potencial player relevante na aquicultura (tendo a vantagem de poder afirmar-se como
área de produção “disease free”).
Numa perspetiva de cruzamento entre as dimensões das políticas, com os recursos, as empresas e os utilizadores
avançados, para sustentar as intervenções de forma integrada, incidindo o foco nos subsetores onde se espera

16
17

Ver: Ernâni Lopes, O Hypercluster da Economia do Mar, SAER (2009).
Ver: Tiago Pitta e Cunha, Portugal e o Mar – à redescoberta da geografia, FFMS (2011).
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garantir os resultados mais eficientes, a título de exemplo, a Figura 58 revela onde se espera ser o foco prioritário
de intervenção na área do Mar.
Fig. 58 – A articulação intersetorial – Domínio do Mar
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Fonte: CCDR Algarve – RIS3 Regional

A ARTICULAÇÃO INTERSECTORIAL NO DOMÍNIO DO AGROALIMENTAR E FLORESTA
O sector agroalimentar é tradicionalmente visto como um setor com importância na economia regional. A sua
cadeia de valor integra as atividades que se estendem desde a agricultura, à distribuição e marketing passando
pela indústria. A cadeia de valor beneficia dos recursos existentes e da I&D. A experiência da Universidade do
Algarve, a partir de Engenharia Alimentar, das Ciências Agrárias, também é importante.
A importância do setor diminuiu consideravelmente nas últimas décadas. Tal deve-se principalmente ao declínio
da agricultura, que era uma das principais atividades na região, mas que tem lutado para se modernizar e se
manter competitiva por causa da pequena escala das explorações existentes, e dos tradicionalmente baixos níveis
de educação dos empregadores e dos trabalhadores do setor. Além disso, a estrutura dessas produções primárias
está fortemente subordinada ao poder do mercado da distribuição e compras, limitando o potencial para a
recuperação económica.
A inovação no agroalimentar18 é altamente dependente da otimização dos processos de produção, automação,
controlo e certificação. Esses fatores permitem uma resposta rápida às novas exigências da procura, novas marcas
e embalagens. As TIC podem desempenhar um papel muito importante, seja ele de gestão de tecnologia, controle
de qualidade e logística, juntamente com a promoção de infraestruturas de investigação e desenvolvimento

18

A “nova” agricultura prossegue um paradigma de “agricultura de precisão” potenciando a emergência de
tecnologias de apoio à atividade agrícola., com bons exemplos no Algarve.
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relacionadas com a produção. A resposta para os desafios do sector agroalimentar deve considerar a dimensão
como o fator crucial, distinguindo a produção média / grande da obtida partir das pequenas produções de caráter
tradicional (por exemplo, a alfarroba e a produção de frutas e vegetais frescos, especialmente frutas cítricas).
O fator crítico para produções de maior escala é uma ótima inserção em cadeias de distribuição, mais
especificamente na deteção de grandes mercados importadores com elevado poder de aquisição. Assim, é
importante que os atores envolvidos na cadeia de produção e os vários segmentos da procura, articulem as
posições de cada um, em particular os agricultores, em projetos e iniciativas de cooperação empresarial, na
definição dos requisitos e assistência técnica (por exemplo, atrair capitais e tecnologias e adaptá-los às produções
regionais).
As produções de menor escala devem concentrar-se na definição de uma estratégia de negócios alinhada (por
exemplo, uma marca regional ou um projeto de certificação de origem19). Estas produções devem ter em conta as
necessidades de outros setores, particularmente do turismo, e relacionarem-se diretamente com a hotelaria e com
as empresas de catering. Os produtos devem ser avaliados na base das especificidades e particularidades regionais
e estimulando a transmissão do saber-fazer tradicional, que se baseia em grande parte no conhecimento tácito. A
procura regional para a produção agroalimentar ainda é altamente dependente das importações, e o mercado
interno pode ser uma oportunidade a ser mais explorada.
Na perspetiva de cruzamento entre as dimensões das políticas, com os recursos, as empresas e os utilizadores
avançados, para sustentar as intervenções de forma integrada, incidindo o foco nos subsetores onde se espera
garantir os resultados mais eficientes, a título de exemplo, a Figura 59 revela onde se espera ser o foco prioritário
de intervenção na área do Agro-alimentar.
Fig. 59 – A articulação intersetorial – Domínio do Agro-alimentar
Inovação de Base Empresarial

Integração de
políticas de
governação
multinível

Gestão
integrada do
setor

Estratégia
de base
local, ajustada
aos objetivos
nacionais
e da UE

Entidades do
sistema C&T
com
investigação
focada no
mercado
Promover a
competitividade e Internacionalização
das empresas

Promover a
valorização e
sustentabilida
de dos
recursos

Promover o
desenvolvimento
económico e
social de base
local

Comércio,
alojamento,
restauração e
similares

Produção
Agroalimentar e
Florestal

Valorização
do mercado
turístico de
proximidade

Serviços e
produtos
complementares à cadeia
de valor

Cultura,
tradições,
gastronomia,
dieta
mediterrênica

Clima
favorável à
antecipação
de colheitas

Agroalimentar e
Floresta
Desenvolvimento de
novos
produtos e
equipamentos de apoio

Recursos
naturais
presentes no
território

Mercado
turístico de
proximidade

Produtores
agroalimentares e
florestais

Foco na
valorização
da cadeia de
valor e em
nichos de
mercado
Transformação dos
produtos
Agroalimentares e
Florestais

Investigação
para valorização da cadeia
Agroalimentar e
Florestal

Produtores
agroalimentares e
florestais
Restauração
e similares
Consumidores
/ Turistas

Disponibilidad
e de
Recursos
Humanos e
conhecimento

Comércio por
grosso e a
retalho

Indústria
agro-alimentar
e dos
produtos da
floresta

Prestadores
de serviços
avançados ao
setor

Utilizadores Avançados

Políticas Públicas

Indústria
agro-alimentar
e dos
produtos da
floresta

TICE e
Indústrias
Criativas para
dinamização do
consumo
local

Dinâmica do
setor
empresarial
em
crescimento

Recursos e Ativos Locais
Fonte: CCDR Algarve – RIS3 Regional

19

Os produtos “gourmet” estão associados a um turista mais sofisticado e podem associar-se também à “Dieta
Mediterrânica”. A conjugação dos dois cria sinergias na imagem externa.
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ECONOMIA VERDE
As principais atividades da cadeia de valor regional de energias renováveis, estão relacionadas especialmente com
as áreas da energia solar consultoria e instalação de energia, onde a actividade empresarial é mais intensa.
Também os hotéis e resorts se têm preocupado em adotar estas tecnologias, no entanto, com a crise económica, o
declínio da construção e das atividades imobiliárias, outros nichos promissores estão em desenvolvimento, como
as aplicações na agricultura, uma atividade que está novamente a gerar emprego.
O Algarve reúne uma série de condições essenciais que podem levar ao desenvolvimento de uma cadeia de valor
dinâmica em Energias Renováveis:


Condições climáticas adequadas para o aproveitamento da energia solar, eólica e das marés;



Região com o maior número de horas de sol e com pouca variação ao longo do ano ;



Existência de centros de investigação académica e experiência ativa de cooperação com empresas e
entidades públicas (por exemplo, escolas);



Conhecimento acumulado pelas empresas que operam no sector;



Experiência de cooperação em projetos-piloto parcerias público-privadas.



Relevância social e política da questão energética no momento, principalmente pela necessidade de
alternativas aos combustíveis fósseis;



Necessidade de incorporar soluções técnicas adequadas nos edifícios;

20

Estas oportunidades devem ser exploradas ao máximo, pois elas são fundamentais para cumprir as metas
relacionadas com o fornecimento de energia (sustentabilidade e eficiência), e contribuem para a diversificação da
economia regional (competitividade e emprego), através do estabelecimento de ligações ao longo da cadeia de
valor, a montante e a jusante e com outros sectores (TIC, desenvolvimento de produtos, I&DT, Turismo).
No entanto, para a consolidação das Energias Renováveis como um setor estratégico para o Algarve é necessário
um fator crucial, o desenvolvimento de tecnologias na região. A maioria das tecnologias utilizadas na região não
são aqui produzidas (são importadas ou adquiridas no mercado interno), e a região é carente de meios para
desenvolver esta área. Além disso, as linhas de I&D da Universidade do Algarve estão essencialmente relacionadas
com a construção, a gestão da construção, a monitorização e avaliação do consumo de energia e, portanto, não
estão direcionadas para o desenvolvimento tecnológico em si.
Portanto, a estratégia deve enfatizar uma “subida” na cadeia de valor, para atividades a montante
(desenvolvimento de tecnologia e produção), dado que existe mercado para essas tecnologias, bem como
conhecimentos técnicos locais a nível de instalação e utilização, onde a Universidade do Algarve tem sido ativa no
fornecimento de mão de obra qualificada, e com a investigação que está a fazer na energia solar, energia eólica,
biomassa / biocombustíveis, energia das marés, entre outras.

20

European Commission, Joint Research Centre, Institute for Energy: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
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A intenção de evoluir para uma região Carbono Zero obriga a que todo o território assuma responsabilidades
nestes domínios, no balanço de compensações e emissões entre litoral e interior.
Os domínios da economia verde, em particular a valorização económica dos resíduos, devem assumir neste
contexto estratégico uma dimensão relevante.
Observando o cruzamento entre as dimensões das políticas, com os recursos, as empresas e os utilizadores
avançados, para sustentar as intervenções de forma integrada e incidindo o foco nos subsetores onde se espera
garantir os resultados mais eficientes, a título de exemplo, a Figura 60 revela onde se espera ser o centro das
prioridades de intervenção na área das Energias Renováveis.
Fig. 60 – A articulação intersetorial – Domínio das Energias Renováveis
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Fonte: CCDR Algarve – RIS3 Regional

A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL NO DOMÍNIO DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE E DA VIDA
A cadeia de valor das Ciências da Saúde e da Vida, ainda perspetiva alcançar um impacto económico importante na
região. Esta é uma área central da Universidade do Algarve, e o seu desenvolvimento parece estar intimamente
ligado ao Turismo (acessível e de recuperação), um potencial que ainda está por desencadear.
O setor de saúde no Algarve dispõe de um conjunto de equipamentos e atividades que podem ser as sementes
para o desenvolvimento de uma dinâmica de "cluster" sustentável. De momento, a iniciativa privada é dirigida
principalmente à prestação de serviços típicos de saúde. O desenvolvimento estratégico deve concentrar-se na
prestação de cuidados de saúde em conexão com a principal atividade económica, o Turismo. As respostas
específicas de alocação de recursos humanos e financeiros (públicos) e capacidades devem atender às
necessidades da população residente e apoiar planos de contingência eficazes para a ocupação turística do pico do
verão.
O desenvolvimento de cadeias de produto mais complexas, que poderão permitir o reposicionamento da região
em segmentos menos dependentes do contexto sazonal, como é o caso do turismo sénior (em forte articulação
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com as componentes do turismo de saúde e bem estar e do turismo cultural, tendo por base um território
acessibilizado), pode ter um papel estruturante na dimensão competitiva de uma região que se quer
economicamente competitiva todo o ano.
O Hospital Central, intimamente ligado com os recursos existentes na Universidade do Algarve, poderia constituir
uma força motriz para o desenvolvimento de um cluster biomédico eficaz, mas a suspensão do projeto significa
que uma parte significativa dos recursos humanos treinados na região pode fluir para outro lugar, e o descolar do
setor na região pode estar comprometido.
Na perspetiva do cruzamento entre as dimensões das políticas, com os recursos, as empresas e os utilizadores
avançados, para sustentar as intervenções de forma integrada e incidindo o foco nos subsetores onde se espera
garantir os resultados mais eficientes, a título de exemplo, a Figura 61 revela onde se espera ser o centro das
prioridades de intervenção na área das Ciências da Saúde e da Vida.

Fig. 61 – A articulação intersetorial – Domínio das Ciências da Saúde e da Vida
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Fonte: CCDR Algarve – RIS3 Regional

A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL NO DOMÍNIO DAS TIC E ATIVIDADES CRIATIVAS
As TIC são nas suas mais variadas formas e aplicações, tecnologias facilitadoras essenciais e, portanto, têm uma
natureza difusa, espalhando-se por todos os setores. No Algarve, a adoção dessas tecnologias tem aumentado ao
longo dos últimos anos. A importância definitiva da internet para o turismo exigiu que as empresas locais,
operadores e fornecedores de tecnologia, desenvolvessem várias iniciativas, com exemplos positivos, por exemplo
em plataformas de reserva on-line e de marketing.
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Empresas de outros setores (por exemplo, agro-indústria21), principalmente as que operam em mercados externos
também se têm aliado na implementação de TIC e tecnologias de sistemas inteligentes (por exemplo, gestão da
produção, gestão da água).
O sector público regional também desenvolveu uma gama de serviços e competências de governo eletrónico,
contando com a iniciativa Algarve Digital. As autoridades locais adotaram sites com funcionalidades semelhantes,
facilitando o relacionamento com os cidadãos. Existe potencial para se promover a emergência de outras
empresas associadas à criação de sistemas de informação digital de gestão de doentes, articulando-se com o
desenvolvimento do turismo sénior e com a necessidade de melhorar a eficiência do SNS regional.
Foram ainda implementados vários pontos em áreas públicas para acesso à internet Wi-Fi. Alguns municípios estão
também envolvidos em projetos conjuntos, na sua maioria financiados por programas de apoio público, com vista
à modernização, estruturação e racionalização dos processos de gestão e fluxo de trabalho interno. Também a
promoção institucional da região na Web registou melhorias significativas.
Estes desenvolvimentos estão ligados à mão-de-obra qualificada que a Universidade do Algarve tem sido capaz de
fornecer, a qual tem proporcionado neste campo, ao longo dos anos, o aparecimento de um número significativo
de pequenas empresas. A competitividade do setor aponta para a necessidade de estabelecer parcerias
estratégicas com empresas estrangeiras e centros de conhecimento, induzindo efeitos positivos sobre as
empresas, e divulgando boas práticas derivadas de experiências anteriores, integrando empresas regionais no
mercado global.
O desenvolvimento de um conjunto coerente neste domínio não parece viável a curto prazo. Embora existam
recursos de conhecimento e dinâmicas locais positivas no setor público, a dinâmica do setor privado mantêm-se
inalterada. O setor privado é caracterizado pela existência de poucas médias e grandes empresas, e uma infinidade
de pequenas iniciativas individuais, por falta de consistência e coordenação.
Além disso, o setor das TIC no Algarve está tradicionalmente ligado à procura do turismo e do setor público. Num
período em que a crise económica afetou severamente o turismo e as atividades correlacionadas, e os gastos das
autoridades públicas estão drasticamente reduzidos, as perspectivas para a manutenção de um sector das TIC
dinâmico devem ser dirigidas noutro sentido, nomeadamente para a procura externa e para o desenvolvimento de
ferramentas à medida capazes de responder de forma mais adequada às necessidades do mercado regional,
particularmente de alguns setores / nichos que revelam maiores dificuldades de articulação entre si ou com o
mercado.
A competição internacional pode ser uma alternativa promissora ainda que desafiadora, devido à presença das
multinacionais. Assim, o objetivo deve ser o de apontar novamente a nichos de mercado, e devido à sua natureza
difusa, as TIC podem contribuir para consolidar as ligações entre as cadeias de valor mais dinâmicas e processos
produtivos mais complexos da região. O mar parece ser um campo promissor, onde várias iniciativas recentes de
pequena escala, apoiadas por uma forte componente de Investigação e Desenvolvimento, provaram que este pode
ser o caminho a seguir.
As aplicações digitais multimédia, também têm sido uma área com dinâmicas interessantes, devido às baixas
barreiras de mercado, às iniciativas despoletadas na Universidade do Algarve, à fertilização cruzada com as

21

As TIC são o melhor exemplo de DUI do Algarve. O desenvolvimento de sistemas avançados de produção para a
agricultura permitiu a emergência de um pequeno grupo de empresas altamente especializadas e conferiu
vantagens competitivas à indústria agroalimentar.
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indústrias criativas (p.ex. design, animação ou cinema). Como resultado, essas iniciativas não têm escala e
enfrentam a forte concorrência internacional.
Também é relevante destacar que, mesmo que a RIS3 Algarve não esteja diretamente envolvida nas prioridades de
crescimento digital, com um quadro estratégico explícito, o Algarve implementou com sucesso o Programa Algarve
Digital e tem uma Agência de Desenvolvimento Regional focada na Sociedade da Informação (Globalgarve). Como
uma das prioridades temáticas da RIS3, as TIC relacionam-se diretamente com o crescimento e com as ambições
da agenda digital.
Considerando o cruzamento entre as dimensões das políticas, com os recursos, as empresas e os utilizadores
avançados, para sustentar as intervenções de forma integrada e incidindo o foco nos subsetores onde se espera
garantir os resultados mais eficientes, a título de exemplo, a Figura 62 revela, onde se espera ser o centro das
prioridades de intervenção na área das TIC e Atividades Criativas.
Fig. 62 – A articulação intersetorial – Domínio das TIC e Atividades Criativas
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5. LISBOA
Diagnóstico
O diagnóstico prospetivo faz uma caraterização sintética da região de Lisboa, identificando os constrangimentos
existentes para a concretização de um modelo de desenvolvimento mais inteligente, sustentável e inclusivo.
Procura-se também apontar algumas opções que se afiguram mais ajustadas para ultrapassar os constrangimentos
e para promover o aproveitamento de novas oportunidades, explorando as capacidades de partida da região e os
novos contextos nacionais e internacionais, no quadro das linhas estratégicas de desenvolvimento plasmadas na
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Estratégia 2020 e nos documentos de referência para o desenvolvimento nacional, designadamente, o Programa
Nacional de Reformas.
A Região de Lisboa constitui um espaço central desenvolvido e liderante. Dotada de recursos avançados e com um
alargado mercado, destaca-se, em termos nacionais, enquanto região globalmente melhor preparada para
competir internacionalmente e para servir de motor do desenvolvimento integrado do país. No último período
intercensitário, a Região manteve a sua capacidade de atração populacional, registando um crescimento de 6% e
atingindo, em 2011, cerca de 2,8 milhões de habitantes, dos quais 66% integram a faixa etária da população ativa
(dos 15 aos 64 anos). A Região concentra uma parte significativa dos recursos do país em termos produtivos, de
inovação e investigação, de turismo e lazer, de equipamentos sociais, de gestão e de administração pública e
posiciona-se no grupo das regiões inovadoras europeias, todavia, encerra ainda um conjunto de constrangimentos
nos quais importa atuar para que a Região atinja níveis de desenvolvimento mais elevados.
Tendo em conta o Índice Sintético de Desenvolvimento Regional - indicador compósito (Portugal = 100) - a Região
de Lisboa detém uma posição única no País, evidenciando um desempenho superior à média nacional (106,5 em
2010). Regista-se, no entanto, alguma oscilação nos últimos anos, fruto de um contexto socioeconómico
desfavorável, tendo a vertente da competitividade (113,9) contribuído fortemente para a manutenção da posição
de destaque da Região de Lisboa, enquanto nas restantes componentes os valores são ligeiramente inferiores:
104,6 na vertente da coesão e 100,2 na da qualidade ambiental. Em termos de PIB per capita, a Região de Lisboa
apresenta igualmente um posicionamento superior à média nacional, verificando ao longo dos últimos quinze anos
um processo de crescimento superior aos valores médios nacionais.
É evidente a importância da Região de Lisboa na economia nacional. Lisboa é uma região que concentra 27% da
população residente nacional, representa 26,2% do emprego e 47,5% da produção empresarial nacional. Em 2011,
apresenta um valor médio do PIB per capita consideravelmente superior (140) à média nacional (PT=100) e
concentra 37,2% do Valor Acrescentado Bruto nacional.
Por outro lado, a Região de Lisboa é responsável por 33% das exportações do país. No entanto, a orientação
exportadora da Região corresponde a 22%, situando-se abaixo da média nacional (25%), o que em parte reflete a
circunstância da Região ser uma porta de entrada das importações no País (Figura 5).
A dinâmica económica regional assenta num conjunto de setores muito diversificados e na sedeação e
“densidade” dos elementos mais dinâmicos do desenvolvimento económico (sistema de ciência e tecnologia,
grupos financeiros, multinacionais, categorias socioprofissionais mais qualificadas e com maior capacidade de
consumo).
Observa-se na Região de Lisboa, a manutenção da especialização produtiva nos “serviços empresariais”,
“transporte, logística e distribuição” e “energia e ambiente”, seguindo-se as “indústrias alimentares”, as
“mecânicas e eletrónicas” e “químicas”, o que lhe confere uma base sólida para o aprofundamento de processos
de industrialização em setores chave e para o aprofundamento paralelo de lógicas de cadeia de valor, em
atividades integradas ao longo da extensão dessa cadeia de valor. Por outro lado, emergem, no contexto atual,
outras áreas de especialização, como o “turismo”, a “economia azul” e as “indústrias culturais”.
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Figura 63 - Especialização da Região de Lisboa VAB, 1995-2010
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Figura 64 - Especialização da Região de Lisboa em termos de VAB e pessoal ao serviço (2009)

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas
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Figura 65 - Especialização regional das exportações de produtos 2001 e 2011
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Refira-se, em particular, o segmento dos denominados serviços avançados às empresas, enquanto componente de
uma especialização produtiva da região de Lisboa nos serviços empresariais. A especialização vincada que Lisboa
regista nos segmentos de atividades que abrangem serviços especializados (jurídicos, contabilidade, informação,
arquitetura, publicidade, estudos de mercado, consultoria, telecomunicações, alugueres de máquinas, atividades
de serviços administrativos, etc.), seja em termos da representatividade de unidades empresariais e de postos de
trabalho nestas atividades à escala do País, seja também da criação de riqueza. Em Lisboa concentram-se cerca de
40% das unidades empresariais e 50% dos postos de trabalho do País nestas atividades. É um setor que,
globalmente, representa apenas 1% das exportações portuguesas, respondendo a Região de Lisboa por cerca de
28% das exportações contabilizadas pelo setor a nível nacional (dados de 2011).
Este segmento é tipicamente polarizado em torno de uma cidade capital, cujas funções de centralidade à escala
nacional e internacional incorporam uma importante dimensão económica, fortemente associada à concentração
de grandes sedes empresariais enquanto centros nevrálgicos na produção de bens, da posse e disseminação de
conhecimento, da capacidade financeira ou da capacidade de mercado. A NUTS III Grande Lisboa verifica, como
tal, sem surpreender, um perfil de especialização produtiva mais vincado neste segmento de atividades de serviços
do que a Península de Setúbal, e confere argumentos que justificam a existência de uma dinâmica já firmada em
Lisboa, à qual importa dar densidade e sustentar instrumentos de aprofundamento e/ou alargamento.
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Figura 66 - Aprofundamento da especialização produtiva da Região de Lisboa nos serviços empresariais:
segmento serviços avançados às empresas (2004 e 2011)
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Outra das atividades de especialização já firmada da Região de Lisboa, são as indústrias químicas, materializando o
potencial de afirmação de uma lógica de fileira em torno da saúde, com integração mais aprofundada entre as
etapas de investigação (como seja a investigação e desenvolvimento nas áreas da biotecnologia) e os segmentos
de produção (fabricação de produtos farmacêuticos e equipamentos de saúde) e serviços de saúde (como as
atividades de saúde humana). A relevância destas atividades na Região de Lisboa é colocada em evidência pelos
indicadores de especialização produtiva, aparecendo no seu conjunto, estas atividades com um peso na estrutura
de unidades empresariais e de postos de trabalho que supera, em cerca de 19% e 12%, respetivamente, a
estrutura nacional padrão. É um setor com baixa tradição exportadora que, globalmente, representa apenas 1,1%
das exportações portuguesas, respondendo a Região de Lisboa por cerca de 70% das exportações contabilizadas
pelo setor a nível nacional em 2011. A promoção da capacidade de internacionalização do setor é uma aposta para
a qual a Região de Lisboa tem forte capacidade de dinamização, em particular no desenvolvimento do segmento
dos cuidados médicos.
Fatores importantes de caraterização do setor, como o fato deste ser tendencialmente concentrado em torno de
poucas unidades empresariais, explicam que, apesar deste perfil de especialização ser relativamente moderado
(outras atividades evidenciam quocientes de localização mais expressivos), na Região de Lisboa estejam
concentradas 35% das unidades empresariais e dos postos de trabalho do País neste setor, e que a Região seja
responsável por cerca de 40% da riqueza criada pelo setor a nível nacional (o que não se traduz num indicador de
especialização de Lisboa em termos de VAB e volume de negócios, pelo peso relativamente contido que atinge o
VAB deste setor, face à dimensão do VAB e volume de negócios da Região de Lisboa, onde se concentram algumas
das maiores empresas do País).
Uma importante dimensão que confere robustez e suporte técnico à capacidade produtiva que se atinge em
Portugal na área dos produtos farmacêuticos e dos dispositivos médicos está associada à excelência do sistema de
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ensino na saúde. É um fator apontado como determinante para a competitividade do setor, que não se materializa
em termos do perfil de especialização das atividades produtivas, mas que lhe confere suporte e viabiliza uma
lógica de aprofundamento em áreas inovadoras de serviços.

Figura 67 - Aprofundamento da especialização produtiva da Região de Lisboa nas indústrias químicas:
segmento investigação, tecnologias e serviços de saúde (2004-2011)
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Nota: Investigação, tecnologias e serviços de saúde abrange as seguintes atividades (CAE Rev.3): 21: Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de
preparações farmacêuticas; 266: Fabricação de equipamentos de radiação, electromedicina e eletroterapêutico; 7211: Investigação e desenvolvimento em
biotecnologia; 86: Atividades de saúde humana.
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas

O turismo é uma atividade fundamental pela sua capacidade própria de gerar riqueza, criar postos de trabalho,
estimular o desenvolvimento regional e pelo seu potencial de valorização dos ambientes natural e cultural,
exercendo um efeito multiplicador sobre toda a economia. O turismo representa hoje um setor económico
consolidado e relevante na Região de Lisboa, com expressão nas formas mais modernas da procura turística
internacional, como os City Breaks, o Turismo de Negócios e de Cruzeiros, o Golfe, o Turismo de Natureza e o
clássico Sol & Mar.
O efeito de atratividade turística exercido por Lisboa tem vindo a reforçar-se e Lisboa ocupa atualmente a 9ª
posição no ranking de regiões metropolitanas europeias em termos de número de dormidas (total e de não
residentes), tendo reforçado, entre 2000 e 2011 o número de dormidas em mais de 30%. O crescimento da oferta
hoteleira e da capacidade dos alojamentos, que continua a marcar uma posição significativa no território nacional,
atingiu em 2010, 18,9 camas por mil habitantes, apesar de fortemente centralizado na cidade de Lisboa (que
representa cerca de 20% da oferta hoteleira do país). Quanto ao número de dormidas de hóspedes nacionais e
estrangeiros, a Região tem-se mantido estável, com taxas de crescimento na ordem dos 4%, sendo que em 2011 a
Região registou cerca de 9 milhões de dormidas (23% do total nacional). Este patamar aproxima-se dos resultados
de Estocolmo, Copenhaga e Atenas (10 milhões), Viena (10,8 milhões) e Praga (13 milhões) e corresponde a cerca
de 50% das dormidas registadas em Madrid (cerca de 20 milhões) e de 14% das dormidas registadas em Paris (1º
lugar no ranking europeu de dormidas, com mais de 70 milhões).
Este ritmo de crescimento da capacidade de captação de turistas não se reflete expressivamente, contudo, nos
indicadores de especialização produtiva de Lisboa, no conjunto de atividades que compõem uma cadeia de valor
mais alargada, que abrange o turismo e a hospitalidade, onde se englobam atividades como o alojamento, a
restauração, os serviços de suporte ao turismo (como agência de viagem, operadores turísticos, aluguer de
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veículos automóveis e de bens recreativos e desportivos), as atividades de diversão e recreativas. Pelas suas
características, é um setor tendencialmente disperso por todo o país, que justifica que os indicadores de
especialização em termos de postos de trabalho e unidades empresariais não sejam particularmente expressivos
em Lisboa.
A “baixa valorização” atribuída ao destino turístico Lisboa é uma característica internalizada entre os atores das
atividades ligadas ao turismo, e que introduz uma justificação para a subespecialização de Lisboa nas atividades
ligadas ao turismo, em termos de criação de valor acrescentado e de volume de negócios gerado. A este facto
certamente não será alheio o facto deste ser um setor que labora tipicamente com baixas margens de
rentabilidade e de ser um setor muito presente na estrutura de emprego e unidades empresariais de todas as
regiões do País (logo, difícil de se refletir como setor de especialização numa região como Lisboa, onde se
concentram o conjunto de outras atividades tendencialmente mais rarefeitas no País).
São transversais os argumentos que poderão continuar a sustentar a atratividade turística de Lisboa e, em
paralelo, promover a valorização do destino Lisboa do ponto de vista da avaliação percecionada pelo turista.
Prendem-se com fatores como a diversidade, qualidade e diferença da oferta museológica, cultural e artística,
como a regeneração urbana, com o ambiente e vivacidade urbanos, com a facilidade de acesso e mobilidade na
cidade, com a experiência turística oferecida, com a qualidade dos serviços de restauração, cafetaria e hotelaria, e,
em geral, com a consolidação de uma imagem e/ou marca consensual e reconhecida internacionalmente.
A cidade de Lisboa enquadra-se no contexto de uma Região onde se verifica uma combinação feliz de elementos
que lhe conferem uma singularidade com potencial de articulação de experiências valorizáveis pelo turista, como
sejam as zonas costeiras, praias da faixa litoral e pontos de animação e lazer; o património natural, reconhecido e
classificado (zona de lezírias no Ribatejo e de proteção dos estuários do Tejo e do Sado, e Parques Naturais das
Serras de Sintra e da Arrábida, etc.); e o arco patrimonial que se centra na cidade de Lisboa e se alarga a uma
região envolvente que lhe confere densidade e diversidade. Esta singularidade é encarada, pelos agentes do setor,
como um instrumento importante na afirmação turística de Lisboa, encontrando-se densidade para a fixação de
objetivos de atuação conjunta (a diversos níveis), em torno da afirmação do produto turístico Lisboa, da sua
promoção internacional e do reforço da sua notoriedade.
Figura 68 - Aprofundamento da especialização produtiva da Região de Lisboa no turismo:
segmento viagens e turismo (2004-2011)
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Nota: Viagens e turismo abrange as seguintes atividades (CAE Rev.3): 55: Alojamento; 56: Restauração e similares; 771: Aluguer de veículos automóveis; 7721:
Aluguer de bens recreativos e desportivos; 79: Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas; 869: Outras
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atividades de saúde humana; 932: Atividades de diversão e recreativas; 960: Outras atividades de serviços pessoais
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas

Apesar da Região de Lisboa se encontrar bem posicionada nos rankings internacionais, importa reforçar o seu
posicionamento competitivo no mercado do turismo, tendo em conta o atual contexto competitivo a nível
europeu, em que surgem novos concorrentes e se renovam os tradicionais. Apostar na vocação marítima e
atlântica da Região para aumentar a sua atratividade turística parece fundamental.
O setor da “economia azul” é um pilar importante do aumento da competitividade regional e o desenvolvimento
do cluster marítimo pode incrementar e maximizar o uso sustentável dos oceanos e zonas costeiras, através de um
crescimento económico gerador de emprego, inovador e eco eficiente. É um setor reconhecido como em fase
embrionária, sobretudo porque abrange desafios ligados aos novos usos e recursos do mar (como as energias
renováveis, a biotecnologia marinha, etc.), numa integração muito próxima de inovações cruzadas com setores
tecnologicamente intensivos, como as TIC e a robótica.
A prospeção e valorização de recursos marinhos será, como tal, um setor com potencial de crescimento em Lisboa,
que nesta fase, encontra expressão vincada no perfil de especialização da NUTS III Península de Setúbal,
certamente influenciada pela atividade de pesca e pela indústria de conserva de peixe dinamizada em torno do
porto de pesca de Setúbal. Nesta área tem havido preponderância do setor pesqueiro, setor esse que se
caracteriza por uma baixa qualificação da mão-de-obra. Por outro lado, a aquicultura continua a ter resultados
ainda aquém do seu potencial de crescimento. A pesca e aquicultura são atividades económicas determinantes
para a produção e o consumo alimentar que respondem à grande procura no mercado nacional e assumem
posições competitivas à escala internacional pelo aproveitamento dos recursos naturais da Região de Lisboa.
Importa por isso modernizar os portos e locais de desembarque, garantindo infraestruturas e dimensões
adequadas para a acostagem e desembarque em segurança e descarga e movimentação em terra. A dimensão
exportadora do setor poderá ser reforçada (representa cerca de 1% das exportações portuguesas em 2011)
através da valorização económica desta atividade na Região de Lisboa (representou 7,5% das exportações do País
em 2011).

Figura 69 - Aprofundamento da especialização produtiva da Região de Lisboa na economia azul:
segmento prospeção e valorização de recursos marinhos (2004-2011)
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Nota: Prospeção e valorização de recursos marinhos abrange as seguintes atividades (CAE Rev.3): 03: Pesca e aquicultura; 102: Preparação e conservação de peixes,
crustáceos e moluscos
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas
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O desenvolvimento da “economia azul” e a efetiva capacidade de Lisboa lhe atribuir valorização económica, exigirá
que a sua leitura enquanto setor de atividade seja mais alargada, dando densidade à fileira produtiva da
“prospeção e valorização de recursos marinhos” através da promoção da diversificação económica e pela aposta
na investigação, inovação e tecnologia marinha. Esta aposta terá, no entanto, de ser balizada pela gestão eficiente
do uso dos recursos marítimos através da promoção de uma economia amiga do ambiente. Será aqui importante
apostar numa transferência de mão-de-obra de setores em declínio para setores com grande potencial de
crescimento, como a aquicultura, a biotecnologia marinha, a construção e reparação naval ou o turismo costeiro.
Importa também potenciar e valorizar a diversidade e complementaridade dos usos associados ao mar e aos
estuários, compatibilizando o desenvolvimento das atividades económicas, nomeadamente portuárias, industriais,
turísticas, de transporte e de pesca, com as funções de defesa nacional e as funções de proteção dos valores
naturais e as atividades de recreio e lazer.
Em termos de acessibilidade e conexões com o exterior, a Região de Lisboa acolhe equipamentos e infraestruturas
logísticas do sistema de transportes fundamentais para a internacionalização da economia portuguesa
(aeroportos, portos, plataformas logísticas).
Destaca-se o aeroporto da Portela, que constitui a principal porta de entrada nacional para os fluxos internacionais
de passageiros, acumulando cerca de metade do total destes e 60% da carga movimentada nos aeroportos da
ANA. Tanto no segmento de passageiros, como no de carga, a procura da Portela tem vindo a crescer (entre 2007 e
2011 registou um aumento de 11% em carga e 12% em passageiros).
Em termos de transporte marítimo, os portos de Lisboa e de Setúbal são infraestruturas fundamentais para a
competitividade da região, os quais têm vindo a registar um crescimento moderado, da carga movimentada,
apesar do decréscimo de 4,4 pontos percentuais, verificado entre 2007 e 2011. Em contrapartida, o Porto de
Lisboa registou, no mesmo período, um crescimento de 55% no tráfego de passageiros, sendo de referir que este
porto absorve praticamente toda a procura de passageiros dos portos do continente. Este último aspeto sublinha a
importância de Lisboa no segmento do Turismo de Cruzeiros, com efeitos na cidade e na Região mais próxima.
Porém, é de salientar o crescimento do porto de Lisboa está condicionado na margem Norte, em resultado da
forte inserção urbana.
Quanto à rede ferroviária de ligação internacional, esta carece de reforço, modernização e melhoria na
interoperabilidade nas ligações à Europa, verificando-se também problemas de capacidade (linha do norte), bem
como de modernização nas ligações ferroviárias nacionais, designadamente na articulação com os portos de
Lisboa, Setúbal e de Sines e com as plataformas logísticas da Região.
Em termos de acessibilidades rodoviárias estas desenvolveram-se a nível interno com a construção da CRIL, CREL,
Radiais e Ponte Vasco da Gama e a nível externo designadamente com as autoestradas A1, A2, A8 e A13.
Em termos de unidades produtivas e de sustentação de postos de trabalho e de criação de riqueza, o setor da
mobilidade e transportes concentra uma expressiva representatividade na NUTS III da Península de Setúbal, com
reflexos em indicadores expressivos de especialização produtiva. Embora em estádios de maturidade diferentes,
articulam-se em torno do setor da mobilidade e transportes, um conjunto de clusters de atividades, desde o
cluster automóvel, ao cluster aeronáutico, às indústrias naval e do espaço, que estabelecem entre si um potencial
importante de afirmação de dianteiras na valorização económica de dinâmicas recentes, como a mobilidade
elétrica e a navegação assistida. Globalmente, o setor da mobilidade e transportes responde por 13% das
exportações portuguesas (2011), sendo a Região de Lisboa responsável por 48% desse valor de exportação.
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Figura 70 - Aprofundamento da especialização produtiva da Região de Lisboa nos transporte, logística e distribuição:
segmento mobilidade e transportes (2004-2011)
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Nota: Mobilidade e transportes abrange as seguintes atividades (CAE Rev.3): 29: Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes para
veículos automóveis; 301: Construção naval; 302: Fabricação de material circulante para caminhos-de-ferro; 303: Fabricação de aeronaves, de veículos espaciais e
equipamento relacionado; 3315: Reparação e manutenção de embarcações; 3316: Reparação e manutenção de aeronaves e de veículos espaciais
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas

A Região de Lisboa constitui ainda um nó da rede mundial de cabos submarinos de telecomunicações, os quais são
responsáveis por mais de 95% do tráfego internacional, com a maioria das amarrações em Sesimbra.
Adicionalmente, a região conta com uma estação terrestre de comunicações por satélite, em Sintra, a qual
complementa a via submarina e apresenta bons indicadores de cobertura e utilização dos serviços de
telecomunicações a nível nacional, com forte presença de variadas empresas do setor das telecomunicações
(confluindo nesta região as redes de todos os operadores de telecomunicações).
As disfuncionalidades no sistema logístico e económico, promovidas pela atual dispersão e fragmentação das
atividades económicas na Região, geram um incremento dos custos de contexto e uma limitação dos fatores de
competitividade e de atratividade, sendo por isso identificados como constrangimento ao “conhecimento
inteligente”. Em termos de acessibilidade e conectividade perspetivam-se dificuldades de resposta adequada da
infraestrutura aeroportuária ao crescimento da procura previsível, bem como condicionamentos ao crescimento
na margem norte do porto de Lisboa e deficientes ligações dos portos e plataformas logísticas à rede ferroviária de
ligação internacional.
A Região caracteriza-se ainda pela existência de um património histórico, cultural e arquitetónico com
características únicas, de valor e projeção nacional e internacional. Nos últimos anos, as ações de salvaguarda e
valorização do património cultural tiveram um acréscimo significativo. Houve também significativas melhorias na
dotação em equipamentos culturais.
Assiste-se à emergência e ao crescimento sustentado de uma economia do conhecimento, suportada na cultura,
onde o segmento das indústrias culturais assume um papel preponderante, gerando inegáveis oportunidades para
artistas e profissionais do setor. Há igualmente um crescente reconhecimento das redes existentes na organização
e gestão das atividades culturais e artísticas. Por outro lado, o setor cultural tem apostado numa progressiva
modernização tecnológica assim como na internacionalização das atividades artísticas e culturais, embora ambas
as apostas sejam ainda incipientes.
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Por outro lado, uma estratégia de desenvolvimento regional pela cultura não pode ignorar que a localização
privilegiada da Região de Lisboa, com uma situação de cruzamento central no eixo atlântico e periférica
relativamente à Europa, lhe confere um posicionamento de singular cosmopolitismo na confluência de três
continentes. Estas qualidades reforçam o posicionamento da Região de Lisboa como destino turístico privilegiado,
que constitui um relevante fator de competitividade para o setor cultural. Nesse sentido, a prioridade conferida à
cultura deverá fomentar o estabelecimento de sinergias que associem a cultura, o património e o turismo, mas
que não percam de vista a importância de valorizar os quadros de vida das populações residentes.
A Região tem-se pautado por um crescente número de grandes eventos que se repercutem, com efeitos
potenciadores, na produção cultural e tecido artístico, particularmente em Lisboa. A tendência da preponderância
de Lisboa sente-se também na fixação dos agentes culturais, de polos de empresas criativas, de espaços para
criadores e eventos, bem como na capacidade da cidade de atrair turistas, no subsetor do património cultural e
artístico.
A cultura e a criatividade urbana devem ser assumidas como fatores decisivos do desenvolvimento da região, quer
na ótica da geração direta de atividades económicas inovadoras e portadoras de conhecimento, quer enquanto
dimensões fundamentais da formação de ambientes criativos, plurais e dinâmicos, atraentes para a fixação de
pessoas e de empresas qualificadas e mais exigentes de recursos imateriais.
As caraterísticas físicas, paisagísticas e histórico-culturais da região metropolitana, a concentração e a diversidade
de pessoas e atividades, os traços sociais das populações e o cosmopolitismo que resulta da sua posição geográfica
e percurso de relacionamento externo, dão a este território boas capacidades de desenvolvimento de atividades
de base cultural e indústrias criativas, associando-as a apostas específicas de especialização inteligente. A
estratégia de desenvolvimento regional, no pilar da especialização inteligente, deve congregar atividade científica
e tecnológica, sistemas produtivos inovadores, indústrias criativas, produção de conhecimento e competências e
dinamismo cultural e artístico, numa lógica de majoração de benefícios mútuos e de afirmação de uma imagem
atrativa da região.
O embrião que se identifica em torno dos segmentos produtivos ligados à criatividade e à produção cultural, que
conjugam os meios criativos e as indústrias culturais, pode beneficiar da interação com outras atividades que têm
vindo a sobressair no perfil de especialização produtiva de Lisboa, nomeadamente o turismo, e que têm potencial
de acelerar o ritmo de desenvolvimento das lógicas de valorização económica das atividades culturais e criativas
em Lisboa. Identificam-se ciclos virtuosos entre o incremento da capacidade de atração turística de Lisboa,
enquanto cidade capital europeia, e o consequente alargamento do mercado de destino da produção cultural,
entre outros mercados/atividades que podem beneficiar deste efeito.
Na Região de Lisboa a abordagem das indústrias culturais é ainda incipiente, mas torna-se cada vez mais
pertinente assumir esta perspetiva. Em 2006, dados do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, indicava
que as indústrias culturais na Região de Lisboa empregavam 39.611 pessoas, em quase quatro mil empresas
(3.924), metade das quais se localizava em Lisboa (52,3% do emprego e 48,9% das empresas).
O efeito de capitalidade exercido por Lisboa é particularmente evidente neste segmento de atividades, até porque
aqui se concentra a parte mais substancial dos equipamentos (pavilhões, salas, estúdios, etc.), infraestruturas de
suporte (instituições de formação, meios de difusão e comunicação, etc.) e dos meios humanos (artistas,
profissionais técnicos, atores, produtores, etc.) que se articulam no setor. Refira-se que mais de 50% das unidades
empresariais e do emprego nestas atividades em Portugal está concentrado em Lisboa, e que estes indicadores se
acentuam para patamares na ordem dos 70% quando se consideram indicadores como o volume de negócios e
valor acrescentado gerado. Os indicadores de especialização produtiva são, como tal, expressivos, sendo de
salientar que o peso que representam as unidades empresariais e o emprego gerado por estas atividades na
estrutura setorial das empresas e de postos de trabalho de Lisboa supera o peso que representa este setor a nível
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nacional em 61% e 45%, respetivamente. Também a representatividade da criação de valor (VAB) e do volume de
negócios gerado pelas empresas do setor em Lisboa evidencia um perfil de especialização de Lisboa em torno dos
meios criativos e das indústrias culturais (% do VAB e volume de negócios gerado por estas empresas no total do
VAB e volume de negócios gerado em Lisboa, é superior em cerca de 45% ao peso que representa o total deste
setor no VAB e volume negócios total do País). Em Lisboa concentra-se parte substancial da dimensão exportadora
portuguesa nestes segmentos de atividades (que, no total, representam 0,4% das exportações do País, em 2011).
Apesar da expressão das atividades de meios criativos e indústrias culturais em Lisboa, são apontadas debilidades
ao setor que se prendem com a sua fragmentação, com a sua dependência face a clientes institucionais, com a sua
dificuldade em canalizar a produção cultural para o mercado e em estruturar modelos de negócio que permitam
suportar as dificuldades de rentabilização da produção cultural numa lógica isolada através da integração em
conceitos/modelos mais alargados.
Figura 71 - Aprofundamento da especialização produtiva da Região de Lisboa nas indústrias culturais:
segmento meios criativos e indústrias culturais (2004-2011)
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Nota: Meios criativos e indústrias culturais abrange as seguintes atividades (CAE Rev.3): 18: Impressão e reprodução de suportes gravados; 58: Atividades de edição;
59: Atividades cinematográficas, de vídeo, de produção de programas de televisão, de gravação de som e de edição de música; 60: Atividades de rádio e de
televisão; 741: Atividades de design; 742: Atividades fotográficas; 7722: Aluguer de videocassetes e discos; 90: Atividades de teatro, de música, de dança e outras
atividades artísticas e literárias; 91: Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas

Importa ainda destacar a particular notoriedade que a Região de Lisboa assume no panorama científico e
tecnológico nacional, em virtude da acentuada concentração de instituições de ensino superior e politécnico, e de
investigação e desenvolvimento científico, incluindo laboratórios do Estado comparativamente ao restante
território nacional. Estas instituições detêm uma importância estratégica na especialização inteligente e
competitividade da região à escala internacional, conferindo-lhe uma massa crítica assinalável na área da
investigação científica e desenvolvimento tecnológico, indutora da captação de profissionais de qualificação e
competência superiores e da atração de estudantes e investigadores.
A Região de Lisboa mantendo um nível médio de qualificação da mão-de-obra superior à média nacional (25,3%
com ensino superior face aos 21,1% do país) e com uma maior concentração da população ativa em atividades de
I&D: 2% em 2010, carateriza-se por ser uma das regiões com melhor “ambiente criativo”, o que se traduz numa
maior capacidade para potenciar ações que visem o aprofundamento da sociedade da informação,
nomeadamente através da garantia de infraestruturas de apoio à inovação com especial ênfase na dinamização
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das indústrias ligadas à I&D e à cultura, que concorrem para a renovação do tecido industrial e dos fatores de
competitividade.
Tendo em conta os escalões profissionais da população empregada, a Região de Lisboa concentrava no seu
território, em 2011, 33% dos quadros superiores do país e 43% de especialistas em profissões científicas e
intelectuais. No entanto, apresenta um número ainda relativamente baixo de quadros médios, a que está
associado um fraco investimento da Região em formação de nível médio pós-secundário.
Apesar da melhoria registada na taxa de abandono escolar nos últimos (5) anos, com uma diminuição de cerca de
10 pontos percentuais, persiste ainda na Região de Lisboa uma taxa de abandono precoce de educação e formação
muito elevada, (22,7% em 2011), acompanhando a média nacional, mas superior à média europeia.
Na perspetiva do empreendedorismo, a Região de Lisboa encontra-se bem posicionada quanto ao nascimento de
empresas, tendo sido responsável por 33,8% das empesas criadas no país, com destaque para os setores da alta e
média tecnologia. Em 2010, a proporção de nascimentos destas empresas atingiu o valor mais alto dos últimos
anos (2,53%), superior à média nacional (1,78%), o que reflete um maior dinamismo empresarial e a sua relação
com o sistema de ciência e tecnologia da Região. No entanto, a partir de 2008, com o agravamento da crise, a
Região de Lisboa passou a registar um maior número de mortes do que de nascimentos de empresas, registandose uma inflexão da dinâmica até aí verificada em que o número de empresas criadas foi sempre superior ao
número de encerramentos. As atividades económicas mais afetadas, com maior número de mortes de empresas,
são as do “Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos” e as “Atividades
administrativas e dos serviços de apoio”.
De notar também que a concorrência mais intensa justifica que a taxa de sobrevivência das empresas seja inferior
à do pais (43.1%), o que significa que, em 2010, cerca de 57% das empresas criadas 2 anos tinham entretanto
encerrado.
Na base da inovação encontram-se não só os processos autónomos de investigação e de desenvolvimento
tecnológico, mas fundamentalmente a transferência deste conhecimento e tecnologia das instituições de
investigação e ensino superior para o setor empresarial. A Região de Lisboa atingiu em 2010 os 2,32% de despesas
em I&D no total do PIB, valor bastante superior à média nacional e europeia. A Região tem vindo a aumentar
significativamente a sua despesa em I&D, sendo as empresas as instituições que mais executam despesa em I&D,
superando os 50% na Região de Lisboa (uma parcela desta despesa tem, no entanto, origem em financiamento
público). No que respeita à concentração de emprego em atividades de I&D e de empresas com atividades de
inovação, a Região de Lisboa, apresenta, igualmente uma expressão consideravelmente superior ao resto do País.
O número de patentes registadas na Região de Lisboa foi sempre superior à média de Portugal, essencialmente
devido à forte concentração e dinâmica do sistema de ciência e tecnologia que estimula o processo de
desenvolvimento tecnológico na Região. Regista-se no entanto uma quebra no número de patentes nos últimos
anos (18,771 patentes por milhão de habitantes em 2007 e apenas 4,338 em 2009).
Apesar de um ambiente de inovação intenso comparativamente ao panorama nacional, com a existência de
Parques de Ciência e Tecnologia de qualidade e com vários programas, estratégias e linhas de financiamento que
permitiram significativos progressos em matéria de investigação e inovação na última década, verifica-se que
existem ainda dificuldades estruturais que comprometem, neste fator-chave de investimento, a competitividade
da economia regional.
Apesar da evolução muito positiva ao longo dos últimos dez anos, persistem, porém, alguns constrangimentos, em
especial no que toca à existência de fracos níveis de colaboração entre as empresas e as universidades no domínio
das atividades de I&D, e aos fracos níveis de prestação de serviços e das infraestruturas às empresas. Regista-se
ainda uma reduzida eficiência na transferência de tecnologia, sobressaindo um défice de “transformação de
conhecimentos” gerados pela I&D em produtos ou serviços inovadores e com mais-valia económica e social.
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Como resultado do diagnóstico foram identificadas as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para a região de
Lisboa no domínio da especialização inteligente.
Pontos Fortes

Pontos Fracos

Especialização produtiva regional assente num conjunto de
setores diversificados e sedeação dos elementos mais
dinâmicos do desenvolvimento económico;

Fracos níveis de colaboração entre as empresas e as
universidades e reduzida eficiência na transferência de
tecnologia e de conhecimento;

Produtividade com uma clara superioridade face à média
nacional;

Deficiências nos níveis de prestação de serviços avançados às
empresas por parte das infraestruturas tecnológicas;

Perfil de atividades de I&D muito diversificado, sendo a região
do país com maior volume de despesas (2.3% no total do PIB) e
de recursos humanos afetos a I&D e concentração de Parques
de Ciência e Tecnologia e de Laboratórios do Estado;

Fraca dinâmica associativa e difícil articulação entre os setores
público e privado;

Concentração de equipamentos e das principais infraestruturas
logísticas do sistema de transportes e de internacionalização;
Bons indicadores de cobertura e utilização dos serviços de
telecomunicações a nível nacional, com forte presença de
variadas empresas do setor das telecomunicações (confluindo
nesta região as redes de todos os operadores de
telecomunicações);
Destino
turístico
consolidado
e
internacionalmente
reconhecido cuja riqueza e diversidade de recursos e atributos
satisfazem os mais diversos segmentos e nichos de procura
turística.
Percentagem significativa de população licenciada e
concentração de recursos humanos relevantes para a economia
do conhecimento;
População ativa e empregada com níveis de ensino secundário
completo e acima da média nacional;
Aumento dos indivíduos que participaram em políticas ativas de
educação, nas modalidades de educação/formação orientadas
para adultos;
Concentração de equipamentos de ensino superior e de centros
de investigação;
Forte dinâmica de nascimento de empresas em especial nos
setores de alta e média tecnologia.
Existência de indústrias culturais e criativas relevantes no tecido
empresarial e na estrutura de emprego;

Baixo nível do registo europeu de patentes;
Rede ferroviária de ligação internacional obsoleta e com
problemas de interoperabilidade nas ligações à Europa e
problemas de conectividade e modernização nas ligações
ferroviárias nacionais;
Deficiente desenvolvimento da intermodalidade nas cadeias
logísticas e problemas de articulação e integração modal.
Desfasamento entre a oferta de ensino e formação
profissional as procuras individuais e as necessidades de
mercado;
Desajuste entre as competências produzidas no sistema de
ensino e as necessidades das empresas, e fraca participação
das empresas em projetos de investigação com as
universidades;
Crescente dificuldade de integração de recursos humanos
qualificados no mercado de trabalho com efeitos colaterais
negativos na valorização social do ensino e da formação;
Défice de quadros médios especializados;
Concentração de recursos humanos ativos desqualificados,
dada a incidência de população com 15 ou mais anos sem
nenhum nível de escolaridade;
Persistência de um segmento importante da população entre
os 3 e os 5 anos de idade que não frequenta o ensino préescolar;
Abandono escolar ainda elevado com taxas superiores à média
europeia.

Existência de espaços emblemáticos de concentração de
industriais culturais e criativas.
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Oportunidades

Ameaças

Existência de elementos e condições de base para fazer crescer
e desenvolver o sistema de inovação regional, orientado para a
transferência de tecnologia;

Deslocalização de empresas de capital estrangeiro
tecnologicamente avançadas e escoamento da mão-de-obra
qualificada para o exterior;

Desenvolvimento de um polo regional de excelência
internacional quer no ensino quer na investigação,
aproveitando os movimentos de reforma do sistema
universitário;

Disfuncionalidades no sistema logístico e económico
decorrentes da atual dispersão e fragmentação das atividades
económicas na Região de Lisboa e dos incremento dos custos
de contexto;

Dimensão marítima e estuarina com potencial para o
desenvolvimento de atividades económicas portadoras de valor;

Diminuição do potencial atrativo e quebra de cadeias de valor
emergentes, devido ao contexto financeiro e económico
desfavorável;

Capitalização do recurso mar para a afirmação da Região de
Lisboa como capital Euro-Atlântica;
Posicionamento Geoestratégico – localização privilegiada
enquanto plataforma de intermediação entre a Europa e o resto
do mundo;
Potencial da Região como destino turístico de excelência, com
particular destaque para o turismo cultural, desportivo, náutico
e de negócios;
Oportunidade para residência permanente de empreendedores
de nível europeu e mundial, num país da UE de ameno clima e
convivência muito atrativa;
Captação de atividades e serviços que valorizem a sua
localização em regiões com ambientes culturais e criativos e
com mão-de-obra qualificada;
Desenvolvimento de projetos estruturantes ou inovadores com
impacto no emprego e na economia regional e nacional;
Criação de emprego nos domínios da Economia Azul com
potencial de absorção de mão-de-obra de setores em declínio;
Elevada mobilidade dos diversos atores sociais no espaço
europeu, em especial no domínio do ensino e investigação;
Fomento do empreendedorismo no contexto da mobilidade
laboral e do incentivo a setores emergentes;

Estagnação do investimento na logística e transportes, em
vertentes estratégicas para a internacionalização e para
organização e funcionamento do sistema urbano.
Aeroporto da Portela com problemas de capacidade para
responder aos aumentos de tráfego expectáveis;
Dificuldades de conciliação do crescimento do Porto de Lisboa
na Margem Norte com a sua inserção urbana;
Incapacidade das empresas para investir e falta de incentivos
fiscais atrativos;
Alteração das condições de trabalho face ao atual contexto
socioeconómico de crise e procura por mão-de-obra mais
“barata” e consequentemente menos qualificada;
Persistência de segmentos da população com baixos níveis de
educação e formação;
Elevadas taxas de desemprego e dificuldade de (re) integração
no mercado de trabalho;
Fuga de quadros técnicos superiores;
Predominância de uma visão individualizada dos projetos das
indústrias culturais e criativas e falta de sensibilidade para o
funcionamento em redes com maior sustentabilidade
económica.

Existência de um ambiente cosmopolita e de massa crítica com
capacidade de atração de atividades que associem valorização
do património, criação artística e cultural, lazer, turismo e
vivências urbanas;
Crescimento do turismo cultural, em especial o segmento do
turismo criativo com foco no turista e nas experiencias culturais
genuínas.
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Visão
No âmbito da elaboração da estratégia de desenvolvimento regional 2014-2020 assumiu-se uma visão global para
a região que está subjacente aos vários documentos que têm sido preparados.
Esta visão parte do reconhecimento do papel estruturante que este território desempenha e deverá continuar a
desempenhar na competitividade e na internacionalização da economia portuguesa e tem em conta quer os
principais trunfos quer as debilidades da região.
Como já se viu constituem principais trunfos da Região os recursos
patrimoniais singulares, distintivos no contexto das metrópoles europeias,
vantagem comparativa e uma localização geoestratégica de charneira –
termos euro-atlânticos – que vocaciona Lisboa para um papel relevante
intermediação da Europa.

naturais, ambientais, climatéricos e
que se assumem como a sua principal
periférica na Europa mas central em
na globalização, como plataforma de

Por outro lado destaca-se a elevada concentração de recursos produtivos, de ensino, científicos e tecnológicos e
de qualificação, que colocam a região numa posição de partida favorável para se posicionar numa economia
baseada no conhecimento e na inovação. Os níveis de qualificação do capital humano são ainda insuficientes, em
termos europeus, mas registam domínios emergentes de ponta com elevado potencial.
Em termos de acessibilidade e conexões com o exterior, a Região de Lisboa acolhe equipamentos e infraestruturas
logísticas do sistema de transportes, fundamentais para a internacionalização da economia portuguesa
(aeroportos, portos, plataformas logísticas). No quadro da RIS3 de Lisboa importa explorar estes recursos no
sentido de potenciar a sua posição geoestratégia organizando-se como plataforma de intermediação no
relacionamento da Europa com o resto do mundo.
Assim, assumiu-se como visão global para a Região a seguinte.

Visão 2020
Metrópole cosmopolita e motora da internacionalização de Portugal, com dimensão e capitalidade
europeias relevantes, plenamente inserida na sociedade do conhecimento e na economia global,
atrativa pela qualidade territorial, pela natureza e pelo posicionamento euro-atlânticos, pelo
capital humano qualificado, criativo e inovador e pela eficiência de governação, criadora de
oportunidades e dotada de condições de qualidade de vida e de equidade social.
No domínio do crescimento inteligente foi assumida a seguinte visão.

Visão para o crescimento Inteligente
Região cosmopolita e competitiva no sistema das regiões europeias, suportada na
criatividade, no conhecimento e na inovação e no reforço da intermediação nacional e
internacional apoiada num sistema logístico competitivo e em atividades de perfil
tecnológico avançado.
Foram ainda assumidas visões específicas no quadro de cada um dos domínios temáticos que se assumem como
prioritários na estratégia de especialização inteligente da Região.
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Turismo e hospitalidade
Afirmar o destino turístico Lisboa em torno de uma marca e de um produto com
posicionamentos sólidos e melhorar a qualidade do serviço da oferta turística instalada,
por forma a aumentar o nível de atratividade e de predisposição dos turistas à
permanência.

Mobilidade e transportes
Potenciar o cluster da indústria automóvel e as suas componentes explorando as suas
sinergias com sectores da aeronáutica e indústria do espaço e afirmar Lisboa como polo
de desenvolvimento e região piloto de implementação de projetos demonstradores na
área da mobilidade suave e eficiência energética.

Meios criativos e Indústrias culturais
Fortalecer os elementos de articulação da cadeia de valor das atividades que compõem o
domínio dos meios criativos e indústrias culturais, robustecendo a capacidade de atuação
nas etapas ligadas à experimentação, ganhando maior capacidade de orientação para a
produção de conteúdos mercantilizáveis e valorizando mecanismos de atuação
estruturados a partir de plataformas colaborativas.

Investigação, Tecnologias e Serviços Saúde
Sustentar a excelência da formação na saúde em Portugal, aprofundar a sua orientação
aplicada para a produção, através do apoio à investigação aplicada e dirigida ao mercado
e à eficiência industrial, e promover a dinamização de serviços de saúde e da capacidade
de internacionalização do setor.

Prospeção e valorização de recursos marinhos
Afirmar Lisboa como capital euro-atlântica, e promover o seu desenvolvimento através da
especialização numa economia do mar inovadora e internacionalizada, que abra ainda
mais esta região ao mundo e que explore e tire partido das suas condições únicas: as suas
bacias hidrográficas, a sua orla costeira e a massa crítica de conhecimento especializado
que detém nos domínios ligados à economia do mar, afirmando a Região como um centro
de excelência na exploração sustentável do mar à escala europeia e mundial.
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Identificação de Prioridades
Como já referido, a partir da leitura das bases estatísticas e das avaliações dos atores regionais, combinando a
exploração das forças e das oportunidades, foram identificados um domínio tecnológico transversal e cinco
domínios temáticos prioritários da especialização inteligente da região de Lisboa.
Relativamente ao domínio transversal, a exploração das tecnologias de informação e comunicação assume um
papel central na especialização inteligente de Lisboa, beneficiando de uma infraestrutura tecnológica avançada e
da disponibilidade de recursos humanos qualificados, está associada ao desenvolvimento de aplicações com
utilização intensiva das TICE e potencia a inovação e diferenciação. Para além da relevância para cada um dos
domínios temáticos prioritários assumidos, o desenvolvimento das TICE têm estado associado à afirmação de um
sector na Região, os Serviços Avançados às Empresas, em que se tem registado investimento direto estrangeiro,
seja de base produtiva seja de centros de conhecimento, e em que a Região é claramente especializada. Há
oportunidades relevantes de internacionalização para esta área, nomeadamente no espaço da língua portuguesa
mas também no quadro europeu que permitem afirmar o desenvolvimento das TICE e os serviços avançados às
empresas a elas associados como base de um polo de inovação para promover o crescimento regional.
Para cada um dos domínios temáticos como prioritários na estratégia de especialização inteligente da região de
Lisboa foram identificadas lógicas de valorização do potencial instalado e de exploração de oportunidades que
permitirão afirma-los como polos de crescimento e competitividade regional.

Turismo e Hospitalidade
O domínio prioritário temático das Turismo e Hospitalidade tem por base um dos setores com maior crescimento
na região e visa potenciar recursos existentes na região, nomeadamente ao nível da base ecológica ou património
natural e histórico. A sua afirmação enquanto domínio prioritário exige uma qualificação da oferta para apostar
em novos segmentos. Tem um potencial de estímulo de soluções inovadoras e desenvolvimento de aplicações
tecnológicas, explorando as TICE, focadas na melhoria da experiência do turista. Tem ainda um potencial relevante
de estímulo para o domínio das indústrias culturais.
Reconhecendo o desenvolvimento que o setor tem conhecido na região e as oportunidades que existem para um
reforço do papel que o turismo pode e deve assumir na base económica da região, há duas grandes preocupações
que constituem os principais handicaps da região de Lisboa e condicionam, transversalmente, as dinâmicas dos
agentes no âmbito do turismo:


A ausência de uma marca, consensual, reconhecida e promovida internacionalmente;



A pulverização do setor (das empresas e da gestão e das condições de suporte). As iniciativas são,
geralmente, de caráter individual, sem obedecerem a um padrão de gestão económica e funcional.

Os desafios para a região de Lisboa passam pela:


Definição dos produtos de Lisboa identificando o seu posicionamento no contexto internacional;



Formação de competências, articulação das já existentes no território, bem como qualificação integrada
das condições e serviços de suporte à atividade turística;



Há três domínios de intervenção a ponderar no quadro das políticas públicas e que passam pelo incentivo
ao estabelecimento de parcerias (a Lisbon hospitality alliance), conferindo maior densidade e capacidade
de afirmação ao destino “Lisboa”; pela definição coerente e pragmática da imagem que se quer promover
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da região e pelo desenvolvimento das condições de suporte (materiais e imateriais) que podem servir
enquanto elemento catalisador de uma oferta turística moderna, valorizada pelo mercado.
No domínio das condições de suporte são de destacar a necessidade de qualificação dos agentes do setor e a
necessidade de incentivar a investigação ligada ao lazer, promovendo o entrosamento entre os centros de
investigação e as empresas do setor e orientando os instrumentos de política pública para o apoio da formação em
TIC ligadas ao lazer.

Mobilidade e transportes
No que respeita ao domínio prioritário do tema da Mobilidade e Transportes, a sua identificação resulta do
reconhecimento de uma situação particular da região de Lisboa ao ser provavelmente uma das poucas regiões
capitais com uma base industrial relevante, com presença das indústrias do setor da construção e reparação naval,
do automóvel e suas componentes ou ainda das componentes para a indústria aeronáutica, sendo que essa
característica diferenciadora não poderá deixar de ser explorada.
A presença destas atividades económicas apresenta um potencial de estímulo à investigação e à inovação, seja de
produto seja de processos, muito relevantes, permitindo afirmar-se enquanto polos de inovação para promover o
crescimento regional se devidamente estimuladas. Para explorar esse potencial é fundamental aprofundar a
relação entre as empresas e os centros de conhecimento que nem sempre se tem desenvolvido da melhor forma.
Por outro lado, a existência na região de recursos humanos e de conhecimento qualificados potenciam dinâmicas
de criatividade na indústria contribuindo para aprofundar a sua diferenciação.
Identificaram-se, assim cinco grandes setores, ou áreas de atividade, com capacidade ou potencial para se
afirmarem no âmbito da especialização inteligente da região de Lisboa:


Indústria naval



Indústria automóvel



Seamless Mobility



Mobilidade elétrica



Aeronáutica, espaço e defesa.

Há o reconhecimento de que Lisboa configura uma área privilegiada para ser uma montra internacional para as
soluções de mobilidade e sustentabilidade pois concentra todos os meios de transporte numa área de 20 km.
Lisboa pode assim ser uma região demonstradora de inovação nos modelos de negócio associados à mobilidade,
particularmente no caso do transporte público, através da disponibilização de ferramentas avançadas, e
alimentadas em tempo real, que permitam tornar a opção pelo transporte público mais competitiva na hora do
passageiro decidir sobre o(s) melhor(es) serviço(s) de mobilidade a utilizar numa determinada viagem. Estas
soluções têm potencial de exportação e visam a integração e demonstração de ferramentas baseadas nas
tecnologias de informação. Para a dinamização dos setores associados à mobilidade da região de Lisboa, propõe-se
a criação de projetos mobilizadores. Estes permitirão construir um terreno favorável à geração de produtos
inovadores que, dando resposta às necessidades locais, possam ser comercializados em outras partes do mundo,
apoiando o potencial exportador das empresas locais e soluções por elas criadas. Assim, a região de Lisboa
permitirá desenvolver cenários de aplicação de mercado que servem de montra para a exploração de novos
sistemas e produtos destinados ao mercado global.
Para um aproveitamento pleno das oportunidades neste setor importa estimular o capital de risco, a cooperação
entre as empresas e entre estas e o SCT e a formação de qualidade.

140

PORTUGAL 2020 - Estratégia de Especialização Inteligente (vJan2014)

Meios criativos e Indústrias culturais
O domínio Indústrias Culturais e Criativas surge como prioritário pelo reconhecimento de que imaterial e intangível
tem uma relevância crescente enquanto fator diferenciador e portanto de criação de valor. Lisboa apresenta um
forte potencial ao nível das indústrias culturais e criativas pelo concentrar de recursos humanos qualificados e pela
iniciativa e empreendedorismo verificados nesta área. Há ainda um potencial muito significativo de criação de
valor associado ao desenvolvimento de soluções e aplicações tecnológicas. Sendo uma temática relativamente
transversal ligada à inovação e empreendedorismo, tem um efeito noutros domínios, nomeadamente no Turismo.
A cadeia de valor deste domínio diferenciador é muito fragmentada. O seu mercado final é pouco profundo e
fortemente dependente dos clientes institucionais, sendo muito sensível às dificuldades financeiras das
instituições públicas de que depende. A fragilidade que se identifica acaba por se traduzir nalguma falta de
diversidade, em projetos de pequena dimensão e em objetivos redutores da produção cultural, que por vezes
ficam confinados à produção cultural propriamente dita e não avançam para a incorporação de parâmetros de
sustentação económica.
Nesse sentido importa valorizar projetos suportados por conceitos de negócio bem-sucedidos e aplicá-los a outros
modelos, tendo consciência que as iniciativas nos meios criativos beneficiam, e de certa forma conseguem
sobreviver, com a incorporação de outras atividades no modelo global de negócio. A interpenetração entre as
atividades criativas e culturais e outras que as complementem constitui um mecanismo de promoção da
sustentabilidade dos negócios. É importante promover uma mudança da mentalidade que ainda se centra muito
na arte enquanto meio de subsistência em vez da sua assunção enquanto uma atividade económica.
Globalmente, é importante promover neste domínio diferenciador, lógicas de compatibilização e de integração
dos projetos culturais, com a tecnologia e com a criação de emprego, criando condições para a dinamização de
centros geradores de negócios criativos, suscitados a partir de projetos multidisciplinares e com orientação para o
mercado, que terão toda a vantagem em ser gerados a partir de plataformas.
Assumem-se como áreas prioritárias de atuação a formação, a organização da produção cultural e a valorização
económica da produção cultural.

Investigação, Tecnologias e Serviços Saúde
Há uma clara especialização da região no domínio Investigação, Tecnologias e Serviços Saúde, seja em termos
produtivos seja do sistema científico regional. O potenciar dos centros de conhecimento de nível mundial
existentes na região mas também da base produtiva na indústria farmacêutica, dos equipamentos e dispositivos
médicos, por via da promoção uma maior integração entre o tecido produtivo e os centros de saber, permitirá o
desenvolvimento de novos produtos e a melhoria dos cuidados de saúde, com um potencial de geração de valor
muito significativo para além de contribuir ainda para a resposta ao desafio societal de promover uma vida e
envelhecimento mais saudável.
É pois determinante otimizar os recursos disponíveis, para reforço dessa competitividade projetada à escala
europeia, designadamente através de um apoio à localização em Lisboa de centros de excelência internacionais
em consórcio ou parceria (Horizonte 2020, EIT, parcerias e consórcios internacionais do Estado português no
quadro europeu ou outro).
A importância deste setor e o seu potencial de transferência de conhecimento para a sociedade, reforçam a
necessidade de ações coordenadas de apoio à valorização económica e de consequente criação de
empregabilidade especializada em áreas diferenciadas. O apoio ao empreendedorismo mas igualmente a
consolidação de estruturas existentes capacitando-as para participação em redes globais são aspetos
complementares e essenciais.
A Investigação, Tecnologias e Serviços Saúde é um dos polos em que Lisboa deve claramente aparecer com posição
de destaque, quer no quadro do programa regional, quer no apoio estratégico através de mecanismos nacionais
de reforço da competitividade de Portugal. A cadeia de valor que esta área pode gerar a partir das Universidades e
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Centros de Investigação com o tecido empresarial altamente especializado pré-existente é um dos fatores de
competitividade nacional a considerar prioritário nas políticas de reforço industrial e de internacionalização da
prestação de serviços especializados em Saúde (incluindo a investigação clínica).
O potenciar dos recursos de conhecimento de nível mundial existentes na região mas também da base produtiva
na indústria farmacêutica, dos equipamentos e dispositivos médicos e ainda dos serviços de saúde, por via da
promoção de uma maior integração entre o tecido produtivo e os centros de saber, permitirá o desenvolvimento
de novos produtos e a melhoria dos cuidados de saúde, com um potencial de geração de valor muito significativo.

Prospeção e valorização de recursos marinhos
A identificação do domínio da Prospeção e valorização de recursos marinhos surge mais associada ao
reconhecimento das oportunidades associadas à exploração dos recursos marinhos e da economia azul do que a
uma base efetiva já consolidada.
Há na região centros de conhecimento e produtivos associados à geologia, à robótica ou à construção e reparação
naval que podem ter um papel fundamental. Há ainda uma base produtiva nas indústrias química e farmacêutica
com potencial de utilização de recursos marinhos como algas.
O mar é determinante na geografia nacional pela dimensão das áreas marítimas sob jurisdição nacional, grandes à
escala mundial, pela característica de Estado quase arquipelágico, pela longa linha de costa com cerca de 2.600
km, e pela localização do país nas rotas marítimas do comércio mundial, entre continentes e entre as bacias
marítimas do Mediterrâneo e do Norte e Sul do Oceano Atlântico. Para além da geografia, o mar oferece também
consideráveis vantagens biofísicas e recursos naturais que devem ser explorados, nomeadamente: recursos
pesqueiros de valor comercial e águas adequadas à cultura de bivalves e de macroalgas; espaço físico para o
transporte de mercadorias; energias renováveis e depósitos de combustíveis fósseis (incluindo gás natural), de
hidratos e metano, de minérios; e beneficia de vastos e distintos ecossistemas marinhos, incluindo canhões
submarinos, fontes hidrotermais, corais de profundidade, montes submarinos, zonas húmidas costeiras e muitos
dos estuários atlânticos da Península Ibérica. Construída com a ajuda da História, o mar também constitui uma
imagem de marca de Portugal, o que, na economia, significa goodwill e que é, igualmente, uma vantagem
competitiva que deve ser explorada.
Foram identificados 3 eixos estruturantes da economia do mar:


Conhecimento, contemplando as dimensões educação, formação e investigação e desenvolvimento;



Exploração sustentável de recursos marinhos, nomeadamente aqueles que são a base da fileira da
alimentação de origem marinha e que se encontram no litoral e nas bacias hidrográficas da Região de
Lisboa;



Criação e exploração de novos usos e recursos do mar (energias renováveis, biotecnologia marinha, TIC,
robótica, tecnologias subaquáticas), numa lógica de criação de novos produtos e serviços orientados para
o mercado.

A grande prioridade da Região de Lisboa, no âmbito da economia do mar, prende-se com a governação deste
domínio e, mais concretamente, com a organização coletiva dos agentes dos setores relevantes (setor público,
setores do conhecimento, setores empresariais da economia do mar e até setores com preocupações
socioculturais). Será através dessa organização coletiva que mais facilmente se cumprirão os objetivos de fomento
da inovação, da internacionalização da economia do mar e da geração de políticas e instrumentos de ordenamento
do território que potenciem essa economia. Neste contexto é ainda importante reconhecer a relevância da
capacidade de atrair investimento para a região, nomeadamente investimento estrangeiro, que concorra para os
objetivos acima referidos.
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6. MADEIRA
Diagnóstico
O desenvolvimento do plano de ação deve ser baseado num estudo do contexto regional, incluindo das principais
caraterísticas económicas e sociais da região, bem como os ativos existentes em termos da estrutura de I&D e
Inovação. Nesta análise é fundamental adotar uma visão abrangente da inovação que seja transversal a diferentes
atividades económicas e sectores da sociedade civil.
A análise do contexto deve cobrir três dimensões:


Ativos regionais tais como infraestruturas tecnológicas;



Ligações existentes com o resto do mundo e que posicionam a região relativamente à economia europeia
e global;



Dinâmica do ambiente empreendedor;

Uma vez que a diferenciação económica é um dos princípios centrais da especialização inteligente, a chave de uma
estratégia de sucesso está na capacidade de explorar a combinação entre o know-how localizado e as inovações
que lhe estão próximas e/ou adjacentes.
No caso particular da RAM o Barómetro Regional da Qualidade (BRQ) proporciona uma importante análise
estruturante e sistemática no âmbito da Estratégia Regional para a Qualidade da RAM. No contexto do BRQ, a
qualidade é entendida em sentido lato, envolvendo as questões associadas não só ao universo empresarial, mas
também ao serviço público e à própria cidadania. O BRQ envolve seis eixos (pessoas, organizações, produtos e
serviços, infraestruturas de suporte, satisfação das partes e resultados chave de desempenho), 28 dimensões e
101 indicadores de análise e acompanhamento da qualidade regional.
Uma análise global dos indicadores de suporte efetuada em 2011 permitiu identificar resultados com excelente
desempenho no envolvimento das organizações, nas qualificações dos produtos e serviços e na segurança, bem
estar económico da população, saúde e acessibilidades. Todavia o desempenho mais baixo acontece precisamente
nas dimensões associadas ao empreendedorismo e inovação com os indicadores como o saldo líquido de criação
de sociedades comerciais, seguidos da percentagem do pessoal e do PIB em atividades de I&D.

Figura 72 - Resultados do BRQ 2011 (dimensão empreendedorismo e inovação)

Uma análise histórica comparativa da intensidade de I&D medida em termos de despesa do PIB demonstra que a
RAM é a região do país com piores indicadores a nível nacional. A despesa em I&D da RAM representa apenas
0,32% do PIB regional, contra 1,59% da média nacional. Em termos nominais esta diferença representa mais de
80M€ para a média nacional e mais de 150M€ para o objetivo da Europa 2020 a que Portugal já se comprometeu.
Ainda em termos nominais a despesa em I&D da RAM (14,2M€) é de cerca de metade da despesa na RAA
(28,7M€), sendo que em termos relativos à percentagem do PIB as regiões com que nos comparamos têm valores
muito superiores. Em termos de repartição do valor da despesa por sectores verifica-se que no sector ensino
superior representa 11% da despesa.
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Evolução da Despesa em I&D em Percentagem do PIB por Região
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Figura 73 - Evolução da despesa em I&D em percentagem do PIB por região (1995-2009)

O diagnóstico das entidades baseadas na RAM com capacidade e potencial para desenvolver atividades de IDT+I
confirma uma enorme dispersão de recursos. A dimensão média das cerca de 25 instituições consultadas no
âmbito deste plano era de 31 colaboradores, sendo destes em média 14 afetos a atividades de IDT+I e o nº de
doutores em média de 5 por instituição. O diagnóstico efetuado no terreno, e que é mais abrangente que o feito
pelo IPCTN, reporta cerca de 332 pessoas afetas a atividade de IDT+I na RAM sendo que a grande maioria está nas
áreas das ciências exatas e da engenharia (43%), das ciências sociais (30%) e das ciências da vida (23%). Em termos
de membros doutorados, num total de 104 no mesmo universo, a distribuição é semelhante: 58% para CEE, 18%
para CS e 22% para CV.
Relativamente à dimensão das unidades,14 das 25 (56%) têm menos de 8 pessoas dedicadas a funções de IDT+I,
sendo que relativamente ao nº de doutorados 13 das 25 (52%) têm 1 ou nenhum membro doutorado (sem
doutorados são 7 unidades). Esta dispersão de recursos é facilmente verificável pela figura seguinte em que cada
circulo representa uma unidade em que a dimensão representa o nº de doutorados integrados na unidade e os
eixos o nº total de recursos humanos da instituição e o nº total afetos a atividades de IDT+I. Apenas 3 unidades
(12%) têm integrados mais de 10 doutorados e apenas 5 das 25 unidades (20%) têm mais de 20 pessoas em
atividades de IDT+I.
A RAM deve ser capaz de identificar as suas vantagens competitivas através de uma comparação sistemática com
outras regiões com as quais seja possível estabelecer benchmarking. Adicionalmente a RAM deve ser capaz de
identificar ligações relevantes em termos de fluxos de bens, serviços e conhecimento que revelem potenciais
parcerias com base em padrões de integração. O posicionamento da RAM no contexto de cadeias de valor
internacionais é determinante para o sucesso de uma estratégia de especialização inteligente.
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Figura 74 - Representação das Unidades com Atividades de IDT+I na RAM (2011) por dimensão em termos de área científica,
recursos humanos e doutorados

A “Agenda 2020” aponta a necessidade da estratégia regional de investigação e inovação para a especialização
inteligente ser baseada numa análise SWOT destinada a concentrar os recursos num número limitado de
prioridades de investigação e inovação.

Figura 75 - Resumo da Análise SWOT
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Pontos Fortes















Existência de condições – sociais, climatéricas, saúde – únicas e diferenciadoras atrativas para o exterior;
Existência de infraestruturas de qualidade nas mais diversas áreas de ação;
Zona Económica marítima exclusiva;
Elevada biodiversidade e elevado grau de endemismo;
Ecossistemas insulares de grande interesse científico;
Sistema ecológico de dimensão adequada que permite testar modelos evolutivos e climáticos;
Experiência de cooperação e networking existente ao nível nacional e internacional aos mais diversos
níveis;
Existência de uma Universidade com a vertente de investigação científica e tecnológica;
Existência de Centros de I&D avaliados e reconhecidos internacionalmente;
Existência de Laboratórios e Centros de Competências em I&D devidamente equipados;
Ligações privilegiadas dos investigadores ao nível nacional e internacional;
Existência de grupos de investigadores de faixas etárias maioritariamente jovens;
Existência de Recursos Humanos e Técnicos de alta qualidade;
Ausência de sazonalidade no turismo que regista uma taxa de ocupação de cerca de 60% ao longo do ano;

Pontos Fracos





















Cultura baseada na valorização do que vem do exterior;
Fraca cultura e tradição de investimento em I&D;
Falta uma política de investimento que promova a rentabilização das infraestruturas e recursos humanos
existentes;
Custos da ultraperiferia;
Inexistência de um Sistema Regional Científico e Tecnológico;
Falta de uma estratégia concertada para atrair empresas inovadoras para a Região;
Inexistência de uma infraestrutura capaz de congregar os interesses das diversas instituições e entidades;
Falta de um suporte laboratorial e de investigação para apoio a empresas inovadoras;
Grande dispersão de Recursos – Humanos e Técnicos;
Falta de infraestruturas computacionais;
Reduzida interação entre os laboratórios e entre estes e a Universidade;
Reduzida cooperação entre Centros de I&DT-I e entre estes e as empresas;
Falta de empresas com capacidade para investimento em I&D o que leva a uma dependência do Estado e
do investimento público;
Falta de autonomia administrativa e financeira dos Laboratórios e Centros Públicos de I&D;
Fraca aposta na formação interna dos quadros de I&D;
Lentidão dos mecanismos para aquisição de bens e serviços para a Administração Pública;
Fraca promoção da Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo ao nível do ensino;
Inexistência de carreiras de investigação e de outros incentivos para os quadros técnicos de I&D ao
serviço do Governo Regional;
Remunerações baixas, incapazes de captar Investigadores e Recursos Humanos altamente qualificados
para trabalhar na Região;
Grupos de Investigação de pequena dimensão e logo maior dificuldade em integrar projetos de maior
dimensão;

Oportunidades




Cenário natural potenciador do estudo de fenómenos meteorológicos e oceanográficos localizados;
Condições agroecologias e posicionamento estratégico da Região para servir de ligação entre África e o
eixo Atlântico;
Potencial de estudo ao nível da minimização dos efeitos de fenómenos naturais extremos devido à
orografia da ilha;
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Existência de condições naturais e únicas para a investigação fundamental e aplicada nas áreas dos
recursos genéticos, bioprospecção e agroecologia;
Recorrer às características únicas da região para a posicionar na vanguarda de I&D ao nível da agricultura
multifuncional e na sua adequação às alterações climáticas;
Existência de infraestruturas estratégicas (i.e. Aquicultura marinha, agricultura orgânica) com potencial de
crescimento e de apoio à I&D;
Existência de condições de alto nível – clima, social, saúde – para captação de interesse de Recursos
Humanos e Técnicos;
Existência do Centro Internacional de Negócios para estabelecimento de empresas;
Utilização de recursos locais para a criação de riqueza primária;
Utilização de recursos biológicos/genéticos regionais, produtos e produções locais, para criação de valor
ao nível da I&D;

Ameaças









Situação de Ultraperiferia;
Fraca tradição de cultura e investimento em I&D;
Atual panorama económico regional/nacional europeu de crise financeira;
Custos elevados para o aprovisionamento de bens e serviços;
Difícil competição com grandes grupos europeus de investigação com maior e mais facilitado acesso a
financiamento que concorrem na mesma área geográfica e/ou de investigação;
Perda de Recursos Humanos qualificados por falta de investimento na investigação;
Risco de infraestruturas e equipamento se tornarem obsoletos ou inoperacionais por incapacidade de
suporte de despesas de manutenção e atualização;
Persistência de um modelo não eficaz na organização do Sistema Regional de I&DT-I.

Visão
O desenvolvimento de um cenário da economia regional, da sua sociedade e ambiente envolvente, estão fora do
alcance deste documento. Todavia um plano de ação para a IDT+I que é parte integrante de uma estratégia de
especialização inteligente não pode ser desenvolvido sem considerar a realidade inclusiva que deve fazer parte de
uma visão partilhada de todos os atores regionais. Esta visão deverá indicar onde a região se pretende posicionar
no futuro, quais os principais objetivos a atingir e porque é que estes objetivos são importantes.
O desenvolvimento de uma visão inclusiva e partilhada é determinante para garantir que todos os agentes estão
envolvidos, em particular tendo em linha de conta que uma estratégia de especialização inteligente é um processo
de longo prazo. Um dos elementos determinantes que contribuem para este processo é uma boa estratégia de
comunicação. A comunicação deverá garantir uma disseminação eficiente da visão que permita gerar uma tensão
positiva na sociedade que a motiva para os objetivos estratégicos determinados
VISÃO - Até 2020 a RAM pretende estar entre as quatro principais regiões de Portugal em termos de intensidade
de IDT+I sendo reconhecida como uma das principais regiões da Europa na criação de conhecimento nas áreas do
turismo, bio-sustentabilidade e bem estar da população em envelhecimento. A RAM será a localização preferida
para empresas inovadoras que criam serviços globais nestas áreas por causa da sua cultura cosmopolita e
internacionalização através de parcerias com os melhores centros europeus e americanos nestas temáticas. A RAM
será a localização preferida para os melhores cientistas e empreendedores de todo o mundo por causa do
reconhecimento internacional dos seus centros de investigação de excelência, da sua qualidade de vida e dos
mecanismos que proporcionam uma transição eficiente das ideias para o Mercado.
Para conseguir isto a RAM gerará recursos humanos altamente qualificados através de programas de graduação
ministrados em parceria com os principais centros do mundo nas áreas estratégicas definidas.
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Identificação de Prioridades
A identificação de prioridades no contexto de uma estratégia RIS3 envolve um processo de ajustamento entre a
identificação de objetivos top-down alinhados com as políticas europeias e o processo de identificação de áreas de
nicho emergentes das bases e em particular dos atores empreendedores. É fundamental que os órgãos de
governação se foquem num conjunto limitado de prioridades de investigação e inovação em linha com o potencial
para a especialização inteligente.
O investimento em investigação exclusivamente baseado em concursos competitivos selecionados por revisão de
pares garante a excelência científica mas não assegura o alinhamento estratégico e o impacto económico e social
previsto na estratégia para a especialização inteligente. Dada a reduzida dimensão territorial e populacional da
RAM e os incipientes indicadores de IDT+I é necessário focar o esforço em áreas estratégicas. Não é simplesmente
possível a uma região como a RAM, nem mesmo um país como Portugal, conseguir ser competitivo em todas as
áreas. Ao identificar áreas de especialização e ao investir significativamente nestas áreas estratégicas a RAM
poderá almejar a conseguir atingir competência e competitividade global em certas indústrias.
Os critérios para a identificação das áreas de especialização incluem:


Áreas de substancial potencial de mercado global;



Áreas baseadas em tecnologias avançadas ou emergentes que tipicamente ultrapassam outras em
termos de emprego, rentabilidade e crescimento;



Áreas onde existem necessidades imediatas do sector público;



Áreas onde existe massa crítica de investigação e desenvolvimento nas instituições de investigação
e/ou na industria;

As estratégias RIS3 exigem uma abordagem integrada e de base local da concepção e execução das políticas. As
políticas têm de ser adaptadas ao contexto local, reconhecendo que existem vários caminhos possíveis para
alcançar a inovação e o desenvolvimento regionais, incluindo:


o rejuvenescimento de sectores tradicionais através de atividades de maior valor acrescentado e novos
nichos de mercado;



a modernização através da adoção e disseminação de novas tecnologias;



a diversificação tecnológica a partir de especializações existentes para áreas relacionadas;



o desenvolvimento de novas atividades económicas através de uma evolução tecnológica radical e de
grandes inovações;



a exploração de novas formas de inovar, tais como a inovação aberta e orientada para os utilizadores, a
inovação social e a inovação de serviços.
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Figura 76 - Áreas Estratégicas e Áreas de Aplicação do PIDT+I

De acordo com a metodologia apresentada, foram identificadas as seguintes áreas de intervenção estratégica:
Saúde e Bem-estar – Não é possível falar de uma sociedade equilibrada e saudável sem falar de saúde tal como
não é possível falar de saúde sem falar de investigação e inovação. A procura por um nível de saúde “perfeito”
(Qualidade de vida/Índice de felicidade interna) é comum a todos os países e Portugal e a Madeira não são
exceção. O novo quadro de financiamento da União Europeia apresenta-se como um instrumento chave para a
implementação e desenvolvimento do conhecimento humano no espaço europeu com ênfase nas regiões ultraperiféricas e é preciso tirar partido disso apostando na investigação de doenças em áreas consideradas
estratégicas para a Região;
Qualidade Agro-alimentar – Na Madeira a área da Tecnologia e Inovação Industrial cobre maioritariamente a área
alimentar envolvendo um sector tradicional que necessitar ser valorizado de forma a promover a sua
competitividade e internacionalização. Mas as competências existentes na área alimentar podem – constituindo
uma oportunidade – ser estendidas a outras áreas industriais como a cosmética, a valorização de produtos
naturais entre outras.
Sustentabilidade, Gestão de manutenção de Infraestruturas – Depois de um período caracterizado pelo elevado
número de novas construções, a Madeira enfrenta agora uma necessidade de criar condições para proceder a uma
adequada utilização, gestão, conservação e manutenção das suas infra-estruturas. A par do desafio que é esta
necessidade por si só, é preciso ainda encontrar nestas soluções, medidas que sejam “amigas do ambiente”. É
também importante que nesta nova fase, a Região comprove a sua capacidade para competir – com o seu
conhecimento – no mercado externo potenciando assim também as mais-valias da sua atividade interna.
Bio-sustentabilidade – A área da biodiversidade e sustentabilidade caracteriza-se pela transversalidade com
implicações nas mais diversas áreas como a ocupação e manutenção do território, saúde e bem estar, educação,
economia ou turismo entre outras. Assim sendo, a I&D nesta área tem profundas repercussões no
desenvolvimento regional e necessita de um plano estratégico que oriente a implementação de I&DT a curto e
médio prazo.
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Energia, mobilidade e alterações climáticas – Numa análise ao ponto de situação nesta área importa referir que as
ilhas da Madeira e do Porto Santo são significativamente dependentes dos produtos petrolíferos e os seus
sistemas energéticos apresentam custos adicionais, devido ao transporte marítimo e à sua pequena dimensão.
São, no entanto, dotadas de recursos energéticos renováveis expressivos. O domínio da mobilidade foi alvo de
importantes intervenções de âmbito infraestrutural, tecnológico e de processos, permitindo nos últimos 15 anos
para, por um lado, garantir acessibilidades físicas essenciais para as populações e para as mercadorias no acesso à
região e dentro da própria região e dotar a região de sistemas inovadores ao nível tecnológico e, por outro lado,
experimentar novos processos nas parcerias institucionais e nas colaborações entre atores intervenientes.
Partindo deste pressuposto deverão ser implementadas ações inovadoras para utilização inteligente das infraestruturas até agora desenvolvidas, sejam viárias, tecnológicas ou de processo/conhecimento.
Tecnologias da Informação e Comunicação – A área das Tecnologias de Informação assume nos dias de hoje, um
papel determinante para o sucesso da estratégia da Região em termos de IDT+I. Por um lado o patamar de
excelência atingido é digno de referência e por outro lado o potencial de crescimento económico continua a ser
muito elevado. Acresce a estes fatores o potencial que a Região encerra em termos de atracão por motivos como a
existência do Centro Internacional de Negócios ou os baixos custos de distribuição do software, entre outros. Esta
área deve ser olhada pelo seu envolvimento numa significativa variedade e consequente impacto na economia
regional e global.
Turismo e Desenvolvimento Regional - A importância do fenómeno turístico e os desafios que comporta para o
sistema socioeconómico da região são evidentes e legitimam um esforço com vista ao estabelecimento de um
quadro de expetativas sobre o contributo que o sistema regional de C&T poderá proporcionar no horizonte
temporal 2014-2020. Na prática, através da atracão/criação de massa crítica especialista em Turismo fica garantida
uma condição estruturante, capaz de produzir conhecimento e ampliar a oferta formativa na RAM sobre o
fenómeno turístico, que através da sua própria existência exigirá e melhorará a informação disponível, que para
além dos intuitos mais académicos, constituirá uma base informacional de apoio à tomada de decisão, aos mais
diferentes níveis, tendo como principais beneficiários os diferentes players regionais, que tomam decisões sobre o
fenómeno turístico (Governo Regional, setor hoteleiro e o de comércio e serviços, infraestruturas aeroportuária e
portuária, entre outros).
Inovação e Empreendedorismo - O empreendedorismo e a inovação têm vindo a revelar-se ferramentas
indispensáveis para o crescimento económico e por esta via para o desenvolvimento económico e social regional.
Deste modo, e face a uma rápida análise aos esforços desenvolvidos e às dificuldades de prossecução de certas
iniciativas na RAM nomeadamente pela transversalidade que estes temas envolvem, há a necessidade de
prosseguir com o esforço feito nestas matérias através de uma estratégia concertada com outros sectores e atores
de modo a compatibilizar as necessidades do sector empresarial, como por exemplo o do Turismo, com as áreas
científicas com maior potencial e excelência definidas no Plano IDT+I e com o potencial empreendedor existente.
Este tipo de intervenção deverá permitir uma melhor gestão dos recursos humanos e financeiros disponíveis e
uma otimização dos resultados tangíveis. Deverá ser especialmente direcionada para projetos com maior potencial
e valor acrescentado numa análise global, preferencialmente resultantes de investimentos em I&D e que suportem
a criação de spin offs. Contudo, a valorização de recursos e iniciativas de base local e a promoção do auto emprego
também deverão ser possíveis. Complementarmente, é necessário contribuir para a criação de um ambiente
favorável ao comportamento empreendedor que estimule a criatividade e a capacidade de iniciativa e que
contribua para concretização de iniciativas empresariais.
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7. AÇORES
Diagnóstico
Para cada uma das três áreas temáticas consideradas foi desenvolvida uma ficha-síntese onde se apresentam
elementos considerados relevantes para o desenvolvimento da Estratégia de Especialização Inteligente Açoriana.
Estas fichas-síntese encontram-se organizadas nas seguintes secções:
-

Introdução: onde é apresentada a área selecionada e a justificação para a sua seleção;

-

Investigação e Desenvolvimento: onde são apresentados os principais atores regionais na área do ensino
superior, ciência e tecnologia, assim como algumas iniciativas relevantes nesta área, designadamente ao
nível de projetos internacionais realizados;

-

Economia: onde é feito um enquadramento sobre o peso económico da respetiva área temática para a
economia da Região e são apresentados os respetivos principais atores empresariais;

-

Governo: que referem as principais estruturas da administração pública relacionadas com a área em
questão, assim como identifica os principais documentos de política enquadradores da respetiva área, a
nível regional;

-

Síntese das condições de base: que apresenta os aspetos da realidade regional que, deverão ser tidos em
consideração no processo de seleção de prioridades a realizar no âmbito da RIS3 Açores.

-

Contributos para a estratégia: onde são elaboradas considerações e identificadas algumas pistas que
poderão ser tidas em consideração para o processo de elaboração da estratégia.

Para além da recolha e análise de documentação publicada, os trabalhos de diagnóstico envolveram também a
análise das perceções dos stakeholders regionais, recolhidas na sequência do processo empreendedor de
descoberta coletiva despoletado pelo desenvolvimento da RIS3 Açores, descrito em Anexo a este documento.
No quadro seguinte apresentam-se principais pontos da realidade regional que, nas diferentes áreas temáticas,
influenciaram o processo de seleção de prioridades realizado no âmbito da RIS3 Açores.
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SÍNTESE DAS CONDIÇÕES DE BASE
Importância do setor da Agricultura, Pecuária e Agroindústria na economia regional
Existência de produtos regionais de qualidade reconhecida no exterior
Qualidade do leite e laticínios com base em pastagem
Existência de investimentos recentes em linhas de produção/equipamentos
Existência de iniciativas empreendedoras diferenciadoras
Agricultura,
Pecuária e
Agroindústria

Existência de departamento e centros de investigação específicos na Universidade dos Açores
Presença de grandes empresas no setor do leite e laticínios
Predominância de um produto / Riscos da monocultura
Peso do setor cooperativo
Poucas experiências colaborativas
Persistência de lacunas ao nível das qualificações
Distância aos mercados e elevados custos do transporte
Relevância internacional das atividades de Investigação e Desenvolvimento e do DOP
Relevância da atividade piscatória na Região
Experiência em práticas de pesca “amigas da natureza”
Relevância das conserveiras na economia e no emprego regional

Mar

Importância crescente das atividades turísticas ligadas ao mar
Setor das pescas atomizado / Poucas experiências colaborativas
Variações significativas na quantidade de peixe capturado
Limitações e incipiência das experiências na aquicultura
Dispersão dos “assuntos do mar” por diferentes órgãos da administração pública
Importância crescente do setor do turismo na economia regional
Diversidade de recursos de suporte à atividade turística
Crescente visibilidade externa

Turismo

Existência de ensino profissional e superior na área do turismo na Região
Lacunas ao nível da qualificação profissional
Dispersão e atomização do setor
Dependência do transporte aéreo e elevados custos de transporte
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Benchmarking
No âmbito das atividades de diagnóstico foram também realizados estudos de benchmarking focados na análise
das estratégias desenvolvidas nas regiões Espanholas da Galiza, Navarra e Ilhas Baleares e na região Francesa da
Martinica.

ANÁLISE DE BENCHMARKING
Região ultraperiférica
População de cerca de 500 mil habitantes
Martinica (FR)

Agricultura e turismo são setores económicos mais relevantes
Um Campus Universitário
Centro de
internacional

investigação

na

área

da

agricultura

com

algum

reconhecimento

Região de convergência (2007-2013)
Galiza (ES)

Agricultura, pesca e turismo com peso relevante na economia
Reconhecimento e financiamento de uma iniciativa de estruturação de atividades relacionadas com
a investigação na temática do mar (Campus do Mar)
Arquipélago (dispersão entre ilhas)

Ilhas
(ES)

Baleares

Turismo como motor da economia local
Estratégia de investigação e inovação definida em torno do turismo
Iniciativas de clusterização

Navarra (ES)

Região reconhecida como exemplo de boas práticas no desenvolvimento e implementação de
estratégias de inovação regionais (Plano Moderna)
Agricultura e agroindústria como uma das áreas de especialização

Para além dos exemplos e das boas práticas analisadas, o desenvolvimento dos trabalhos de benchmarking
permitiu identificar um conjunto de orientações e recomendações que se mostraram relevantes no contexto do
desenvolvimento da RIS3 Açores, sendo de destacar:
-

A relevância das iniciativas de apoio à clusterização na definição da estratégia;

-

A prioridade no estabelecimento de ligações entre as Universidades e as Empresas;

-

A importância de projetos-piloto como demonstração;

-

O processo de construção da estratégia com base nos ativos regionais;

-

A necessidade de um enquadramento regulamentar estável no tempo;

-

O desafio da mobilização e o equilíbrio entre abordagens top-down e bottom-up.
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Visão
Com base nestes trabalhos foi proposta uma estratégia assente em diferentes níveis de definição, tendo em vista a
maximização dos impactos ao nível da competitividade e da inovação na Região e a promoção de um novo
posicionamento dos Açores em cadeias de valor internacionais.
Assim, a definição da RIS3 Açores pressupôs a explicitação de uma Visão para cada área temática considerada,
correspondente ao cenário prospetivo que se pretende alcançar. Pretendeu-se que, em cada caso, a Visão
permitisse orientar a elaboração dos níveis de definição estratégica subsequentes, permitindo recolher pistas
sobre o caminho a percorrer e motivar reflexões em torno da estratégia a adotar.

VISÃO RIS3

Agricultura,
Pecuária
Agroindústria

e

Em 2020, a Região Autónoma dos Açores terá um cluster competitivo na área da Agricultura,
Pecuária e Agroindústria, capaz de produzir, transformar e comercializar produtos diversificados,
que deem uma resposta abrangente às necessidades do mercado regional e tenham um
posicionamento diferenciado a nível internacional, garantindo a adoção de práticas de
sustentabilidade ambiental de excelência.

Mar

Em 2020, a Região Autónoma dos Açores verá reforçado o seu posicionamento como como
plataforma intercontinental na área do conhecimento sobre os oceanos, contribuindo ativamente
para o desenvolvimento económico da Região através do reforço dos setores mais tradicionais
(nomeadamente a pesca) e da emergência de atividades inovadoras.

Turismo

Em 2020, a Região Autónoma dos Açores será reconhecida como um destino de excelência para
segmentos de mercado específicos, em que os atores regionais, atuando de uma forma coordenada
e recorrendo a ferramentas inovadoras, são capazes de estruturar uma oferta qualificada, que
promove, de forma sustentável, o aproveitamento dos elementos diferenciadores da Região.

De salientar que se pretendeu deliberadamente que a Visão fornecesse pistas sobre o caminho a percorrer,
provocando algumas reflexões sobre a estratégia adotada. Deste modo, no caso da Agricultura, Pecuária e
Agroindústria é possível isolar os seguintes elementos constitutivos da Visão:
-

“Em 2020…”: O horizonte temporal para esta estratégia está explicitamente definido, sendo coincidente
com o final do próximo quadro comunitário de apoio;

-

“…a Região Autónoma dos Açores terá um cluster competitivo na área da Agricultura, Pecuária e
Agroindústria…”: O conceito de cluster, relacionado com concentrações de empresas e instituições
interdependentes num determinado sector, assume-se como particularmente relevante nos processos de
inovação e de desenvolvimento económico. A sua consolidação na realidade Açoriana facilitará a
exploração do potencial da Especialização Inteligente;

-

“…capaz de produzir, transformar e comercializar produtos diversificados …”: Considerou-se como
relevante e como parte integrante da Estratégia de Especialização Inteligente, abordar de forma
consistente a necessidade de diversificação da produção agrícola na Região Autónoma dos Açores,
historicamente orientada para monoculturas;

-

“…que deem uma resposta abrangente às necessidades do mercado regional …”: Neste caso, e
considerando o contexto dos custos de transporte e de produções de pequena escala, esta produção será
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maioritariamente orientada para as necessidades do mercado local e para a diminuição da dependência
da Região relativamente ao exterior na área alimentar;
-

“…e tenham um posicionamento diferenciado a nível internacional …”: Esta expressão relaciona-se
diretamente com a internacionalização das empresas e com a necessidade de conseguir um novo
posicionamento para alguns produtos Açorianos que, pela sua qualidade e singularidade, poderão ser
orientados para mercados de nicho, à escala global;

-

“…garantindo a adoção de práticas de sustentabilidade ambiental de excelência.”: A questão da
sustentabilidade ambiental deverá ser transversal às estratégias de desenvolvimento adotadas nos
Açores, abrangendo-se aqui diferentes temáticas que poderão incluir o património natural, a proteção
dos ecossistemas, os serviços ambientais e gestão eficiente, a adaptação às alterações climáticas, a
prevenção e resposta aos riscos, a exploração das energias renováveis e da eficiência energética, entre
outras.

Da mesma forma, no caso do Mar:
-

“Em 2020…”: Também neste caso o horizonte temporal para esta estratégia está explicitamente definido,
coincidente com o final do próximo quadro comunitário de apoio;

-

“…a Região Autónoma dos Açores verá reforçado o seu posicionamento como como plataforma
intercontinental na área do conhecimento sobre os oceanos …”: A Região conta com um centro de
investigação na área da oceanografia e pescas, internacionalmente reconhecido, parceiro privilegiado de
diversas instituições internacionais, cuja atividade deve ser fomentada;

-

“…contribuindo ativamente para o desenvolvimento económico da Região”: Pretende-se que a atividade
de investigação na área do mar, para além de manter os padrões de excelência científica que a têm
caraterizado, possa relacionar-se mais diretamente com o setor produtivo;

-

“…através do reforço dos setores mais tradicionais (nomeadamente a pesca) …”: Esta expressão
relaciona-se diretamente com a necessidade de realização de atividades de investigação que permitam
aos agentes económicos que atuam em setores mais tradicionais, nomeadamente a pesca, o acesso a
conhecimento relevante para a valorização dos seus produtos;

-

“…e da emergência de atividades inovadoras”: é também importante que os agentes económicos locais
possam encontrar no meio científico o conhecimento que lhes permita decidir sobre investimentos em
setores com potencial económico a médio prazo, tais como a aquicultura, biotecnologia, ou exploração do
mar profundo.

E por fim, realizando o mesmo exercício no caso do Turismo:
-

“Em 2020…”: Mais uma vez, o horizonte temporal para esta estratégia está explicitamente definido,
coincidente com o final do próximo quadro comunitário de apoio;
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-

“… a Região Autónoma dos Açores será reconhecida como um destino de excelência para segmentos de
mercado específicos”: Sendo importante o fortalecimento das atividades económicas no setor do
turismo, considera-se prioritário a identificação dos segmentos de mercado que poderão ter maior
interesse nos produtos turísticos que a Região poderá oferecer. Os produtos turísticos da Região deverão
ser desenhados de forma a dar resposta à necessidade desses segmentos, criando experiências únicas;

-

“… os atores regionais, atuando de uma forma coordenada…”: Importa que os diferentes atores do
turismo, da universidade aos atores económicos (hotelaria, restauração, animação turística), passando
pelas autarquias e pela sociedade civil, sejam capazes de trabalhar em conjunto. Atendendo à realidade
atual, muito atomizada, a consolidação de um cluster de turismo nos Açores facilitará a exploração do
potencial da Especialização Inteligente nesta área;

-

“… recorrendo a ferramentas inovadoras…”: Hoje em dia as dinâmicas de investigação e de inovação na
área do turismo estão muito relacionadas com o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas de
suporte às atividades. Estas ferramentas envolvem um vasto leque de âmbitos que pode ir desde o
suporte à gestão dos negócios, à utilização das redes sociais e da web 2.0 e 3.0 para a co-definição dos
produtos turísticos (envolvendo agentes do setor e o cliente final), passando pela promoção e pela
criação de novos canais de distribuição e de venda. Num contexto em que muitos dos seus produtos
serão seguramente orientados para nichos de mercado, é fundamental que os Açores estejam integrados
nestas dinâmicas, criando capacidades para desenvolver e implementar este tipo de ferramentas;

-

“…estruturar uma oferta qualificada…”: Atendendo à sua localização e às suas caraterísticas intrínsecas,
os Açores têm um potencial muito elevado para o desenvolvimento de produtos turísticos diferenciados
que importará seguramente aproveitar. Nos últimos anos têm vindo a ser reforçadas atividades em áreas
como náutica de recreio, mergulho, observação de cetáceos, surf, pesca desportiva, geoturismo,
observação de aves, entre outras. De referir que alguns destes produtos podem ser vistos como fruto da
interseção entre diferentes áreas em análise neste trabalho. Importa que os diferentes operadores
turísticos, trabalhando em conjunto, sejam capazes de criar ofertas integradas;

-

“… que promove, de forma sustentável, o aproveitamento dos elementos diferenciadores da Região.”:
Os produtos turísticos anteriormente referidos têm uma forte relação com a natureza. Nos Açores é
notório que as estratégias relacionadas com o turismo deverão sempre ter subjacente a questão da
sustentabilidade ambiental, abrangendo temáticas diferenciadas como o património natural, os serviços
ambientais, a proteção dos ecossistemas, entre outras.

Identificação de Prioridades
Enquadradas pela Visão, foram definidas as Prioridades Estratégicas. Estas Prioridades Estratégicas são
fundamentais num processo de Especialização Inteligente. São elas que irão materializar a necessária realização de
escolhas inerente à Especialização Inteligente e que deverão encaminhar os recursos para as áreas de maior
potencial de diferenciação internacional e de alavancagem do desenvolvimento económico regional.
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS RIS3
AGR1. Promoção da diversificação e da sustentabilidade dos sistemas de produção
Agricultura,
Pecuária e
Agroindústria

AGR2. Diferenciação e valorização dos produtos da Região
AGR3. Fomento das relações colaborativas e promoção de atividades inovadoras relacionadas com a
Agricultura, Pecuária e Agroindústria
MAR1. Reforço do posicionamento dos Açores como plataforma intercontinental na área do
conhecimento sobre os oceanos

Mar

MAR2. Aumento do valor dos produtos da pesca
MAR3. Fomento das relações colaborativas e promoção de atividades inovadoras relacionadas com
o mar
TUR1. Aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação no Turismo

Turismo

TUR2. Identificação e atração de segmentos turísticos específicos a nível internacional, na ótica do
desenvolvimento de um turismo sustentável
TUR3. Fomento das relações colaborativas e promoção de atividades inovadoras relacionadas com o
turismo

Nas diferentes áreas temáticas consideradas, sobressai a transversalidade das Prioridades Estratégicas
relacionadas com o fomento das relações colaborativas intrassectoriais e intersectoriais, envolvendo vários atores
em estratégias partilhadas. Estas Prioridades relacionam-se em particular com o reconhecimento da importância
da consolidação de clusters para melhor explorar o potencial da Especialização Inteligente.
Uma breve justificação da seleção das diferentes Prioridades Estratégicas é apresentada em seguida:

AGR1. Promoção da diversificação e da sustentabilidade dos sistemas de produção
Na comunicação “As regiões ultraperiféricas da União Europeia: Parceria para um crescimento inteligente,
sustentável e inclusivo22”, no que concerne à agricultura e desenvolvimento rural, a Comissão Europeia reconhece
a necessidade de apoiar as melhorias de competitividade, a diversificação das atividades nas áreas rurais, a gestão
sustentável dos recursos naturais e o desenvolvimento equilibrado nas zonas rurais”.
Consistindo num dos pilares da estratégia Europa 2020 (sendo os outros dois o crescimento inclusivo e o
crescimento inteligente), a sustentabilidade é vista como fundamental para o desenvolvimento dos Açores, tendo
fortes implicações com diferentes áreas do desenvolvimento da Região.
Considerando a área temática em questão, constata-se que nos Açores, as atividades da Agricultura, Pecuária e
Agroindústria apresentam uma forte relação com o equilíbrio ecológico, a biodiversidade e a ocupação do
território que importa ter em consideração no âmbito da Estratégia de Especialização Inteligente.
Deste modo, considerou-se relevante incorporar na RIS3 Açores atuações relacionadas com a promoção da
eficiência ambiental nos sistemas de produção. Neste caso, trata-se de uma orientação bastante abrangente,
podendo integrar aspetos relacionados com a investigação e a disseminação de boas práticas em áreas como a

22

Comunicação da Comissão: As regiões ultraperiféricas da União Europeia: Parceria para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo,
Comissão Europeia, Junho de 2012
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redução da produção de resíduos ou da utilização de fertilizantes azotados, a minimização do uso da água nas
explorações, o aumento da eficiência energética nas instalações de processamento, entre outros.
Para além dos ganhos económicos diretamente associados ao sucesso destas ações, importará referir o seu
impacto na redução de emissões, contribuindo positivamente para a mitigação das alterações climáticas e para o
cumprimento das metas do Protocolo de Quioto.
Muito relacionada com a temática da sustentabilidade, mostrou-se pertinente abordar a temática da diferenciação
da produção. Apesar de um histórico associado a diferentes monoculturas (laranja, tabaco, pastagem) existe uma
consciencialização cada vez maior dos riscos associados, seja em termos ambientais, de riscos biológicos (pragas) e
da perda de biodiversidade, seja em termos económicos e de exposição à flutuação de preços.
Assim sendo, considerou-se relevante no âmbito da RIS3 Açores associar esta necessidade de diversificação com a
diminuição dos custos da ultraperificidade. Atendendo à sua condição de Região Ultraperiférica, os Açores
apresentam condicionantes associadas à escassez de matérias-primas locais e aos custos de transporte, de
distribuição e de aprovisionamento, que têm impactos significativos ao nível da sua capacidade de produção e de
comercialização. Importa por isso concentrar os esforços regionais de investigação e de inovação na diminuição
dos referidos custos. Este objetivo poderá ser conseguido através da exploração do potencial de novas culturas,
adaptadas às condições Açorianas e novas aplicações para as culturas tradicionais, que permitam a redução da
necessidade regionais de importação de matérias-primas (ex. rações) ou de produtos finais (ex. hortofrutícolas).
Deste modo, é possível atuar paralelamente ao nível da sustentabilidade económica e do aumento do potencial
económico das produções.
Por fim, merece referência que, aproveitando as condições dos Açores como “Laboratório Natural”23, importará
desenvolver atividades tendentes a que a inovação decorrente das atividades anteriormente referidas seja
indutora do surgimento de novos eco-produtos ou eco-serviços com valor económico, integráveis em cadeias de
valor internacionais.
Tendo em conta esta Prioridade Estratégica, as principais linhas de orientação a nível nacional e internacional e os
elementos recolhidos no âmbito do trabalho de diagnóstico, que permitiram a caraterização da realidade regional,
é possível apresentar as seguintes Tipologias de Atuação:
-

Identificar e promover sistemas de produção inovadores que contribuam para a eficiência ambiental e
para a preservação da biodiversidade.

-

Explorar o potencial de utilização de recursos regionais que permitam substituir as importações para a
Região;

-

Identificar novos eco-produtos ou eco-serviços, integráveis em cadeias de valor internacionais.

AGR2. Diferenciação e valorização dos produtos
Na referida comunicação “As regiões ultraperiféricas da União Europeia: Parceria para um crescimento inteligente,
sustentável e inclusivo”, a Comissão Europeia reflete que, no que concerne à agricultura e desenvolvimento rural,
“a produção e o emprego… só podem ser reforçados através da diferenciação dos produtos e da especialização da
produção”.

23

As regiões ultraperiféricas europeias no mercado único, Michel Barnier, 2011
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Tendo em conta a qualidade e singularidade de alguns dos produtos Açorianos, a referida “diferenciação dos
produtos” e a “especialização da produção” deverá considerar a sua valorização e o desenvolvimento de atividades
que permitam o acesso a novos mercados.
Assim, numa primeira fase, no âmbito da RIS3 Açores, importará desenvolver esforços que permitam demonstrar
as propriedades exclusivas desses produtos Açorianos, que possam ser potenciadores da diferenciação
internacional, nomeadamente em áreas consideradas relevantes pelos consumidores a nível global, como a área
da saúde / nutracêutica.
À partida, e atendendo à reduzida escala das produções, estes produtos deverão ser orientadas para mercados de
nicho, à escala global, maximizando as mais-valias para a Região. No entanto, o acesso a esses nichos implicará o
desenvolvimento integrado de esforços em áreas como a garantia da qualidade dos produtos, da segurança
alimentar, ou a sua rastreabilidade do produtor ao consumidor final.
Importará que este esforço seja acompanhado por atividades de vigilância estratégica que permitam identificar e
acompanhar os mercados de interesse relevante (e os segmentos, dentro desses mercados) e os canais de
distribuição mais adequados para os produtos Açorianos, atendendo à sua singularidade, e à sua escala de
produção.
Ainda relacionado com o acesso aos mercados, e tendo em consideração que se trata de produtos perecíveis e
que, sendo uma região ultraperiférica, os Açores apresentarão tempos de transporte mais prolongados,
considerou-se relevante considerar nesta Prioridade a investigação e o desenvolvimento novas técnicas de
processamento, conservação e embalagem, que permitam facilitar o acesso a novos mercados, considerando
aspetos relevantes como os períodos de validade ou os volumes e pesos das embalagens.
Deste modo, considera-se que no âmbito da Prioridade Estratégica de desenvolvimento de novos mercados para
produções de pequena escala, se mostra relevante desenvolver as seguintes Tipologias de Atuação:
-

Investigar as propriedades exclusivas dos produtos Açorianos, potenciadores da diferenciação
internacional (designadamente na área da saúde / nutracêutica);

-

Realizar atividades de vigilância estratégica (tecnológica e de mercado) para os produtos singulares dos
Açores;

-

Investigar e desenvolver novas técnicas de processamento, conservação e embalagem, que permitam
facilitar o acesso a novos mercados.

AGR3. Fomento das relações colaborativas e promoção de atividades inovadoras relacionadas com a Agricultura,
Pecuária e Agroindústria
Nos Açores são frequentemente apontadas carências ao nível da promoção de ações integradas e coordenadas
entre diferentes atores, seja entre empresas, seja entre estas e as entidades de ciência e tecnologia regionais.
Apesar das reconhecidas dificuldades associadas à pequena escala das empresas regionais, na área da Agricultura,
Pecuária e Agroindústria as experiências colaborativas existentes relacionam-se com o modelo cooperativo, com
as condicionantes daí decorrentes.
Assim, de forma a melhor explorar o aproveitamento da Especialização Inteligente na Região, considera-se
relevante avançar para novos modelos organizativos que promovam a participação de diferentes atores em
processos coletivos de desenvolvimento. Com o devido enquadramento, estes novos modelos, relacionados em
particular com a adoção de estratégias colaborativas e com processos de clusterização, têm um elevado potencial
para a implementação de projetos em áreas relevantes como a internacionalização, a capacitação, a transferência
de tecnologia, a inovação, entre outras.
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A existência na realidade regional Açoriana de um número alargado de atores regionais, envolvendo uma grande
diversidade de tipologias, assume-se como uma condição importante para a estruturação de um cluster. A
oportunidade da consolidação do cluster poderá vir a facilitar o desenvolvimento de iniciativas subsequentes,
como a criação de marcas ou a promoção da relação com o sistema científico e tecnológico, abordados em pontos
específicos deste documento.
É de salientar que estes novos modelos organizativos poderão ser indutores do empreendedorismo, contribuindo
para o reforço do ecossistema do empreendedorismo Açoriano, através do apoio à exploração de novas ideias e
incentivando a criação de novas empresas, neste caso, na área da Agricultura, Pecuária e Agroindústria.
Assim, tendo em conta o exposto, é possível apresentar as seguintes Tipologias de Atuação relacionadas com esta
Prioridade Estratégica:
-

Fomentar a articulação entre as empresas, a administração pública e as entidades do sistema científico e
tecnológico;

-

Fomentar a adoção de estratégias colaborativas alargadas (intrassectoriais e intersectoriais);

-

Promover a articulação entre a área da Agricultura, Pecuária e Agroindústria com outras áreas
consideradas prioritárias;

-

Incentivar o empreendedorismo e a criação de novos negócios na área da Agricultura, Pecuária e
Agroindústria.

MAR1. Reforço do posicionamento dos Açores como plataforma intercontinental na área do conhecimento
sobre os oceanos
A Universidade dos Açores conta com um centro de investigação de qualidade reconhecida no exterior, o
DOP/UAç, que tem realizado estudos de relevância internacional nas temáticas de oceanografia, pescas e
biodiversidade no Atlântico.
A importância do reforço da investigação nestas áreas é destacada em documentos como a Política Europeia das
Pescas, que estabelece regras para financiar a investigação científica e a recolha de dados científicos a fim de
proporcionar uma base sólida para a tomada de decisões e a elaboração de políticas, e a Estratégia Nacional para o
Mar 2013-202024 (ENM), que prevê ações relacionadas com a criação e manutenção das condições para uma
continuada investigação em ciências e tecnologias do mar e o fortalecimento da componente de
internacionalização da ciência e tecnologia, através da participação em consórcios e redes de excelência
internacionais.
A criação de redes e parcerias internacionais é também um dos pontos a merecer destaque no novo programa de
I&D europeu, o Horizonte 2020, no programa relacionado com os recursos marinhos, que prevê apoiar iniciativas
de cooperação internacional (Atlantic Ocean Cooperation Research Alliance), reconhecendo que a cooperação
científica e tecnológica nos domínios marinhos e marítimos é fundamental para enfrentar os desafios societais,
apoiar as políticas e estimular a inovação.
Para além disso, a monitorização dos oceanos é considerada uma prioridade. Assim, o estudo fundamental dos
ecossistemas marinhos, a realização de investigação que permita parametrizar e adaptar às águas portuguesas um
significativo conjunto de indicadores e o desenvolvimento de sistemas de observação do Oceano Atlântico, para

24

http://www.dgpm.gov.pt/Pages/ENM_2013_2020.aspx
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uma melhor gestão e exploração sustentável dos recursos marítimos, são assinalados em documentos como a
ENM e o Horizonte 2020.
Contando com uma equipa de investigadores relativamente reduzida, o DOP não aprofundou ainda o estudo de
temáticas com potencial interesse económico no curto-médio prazo, como a aquicultura ou a biotecnologia
marinha. Estas temáticas são referenciadas nos principais documentos orientadores do setor. Assim, a Política
Europeia das Pescas estabelece, entre outras, regras para apoiar o desenvolvimento de um sector da aquicultura
dinâmico na UE (criação de peixe, crustáceos, moluscos e algas). A ENM tem uma área programática referente à
aquicultura, na qual prevê ações relacionadas com a promoção da aquicultura como fator de equilíbrio e
alinhamento da produção com as necessidades de consumo, o desenvolvimento científico e tecnológico de apoio à
atividade, sobretudo no offshore, o ordenamento do espaço marítimo orientado para a aquicultura ou a criação de
áreas de exploração de aquicultura promovendo a sua complementaridade. Na mesma estratégia, a área
programática biotecnologia marinha destaca a investigação e bioprospecção dos recursos genéticos marinhos,
promovendo o desenvolvimento de aplicações industriais, farmacológicas, médicas e cosméticas, ou de
valorização dos produtos da pesca, bem como o reforço do parque nacional de empresas dedicadas à
biotecnologia azul. O programa Horizonte 2020 prevê também o apoio a PME para o desenvolvimento de soluções
inovadoras para o crescimento azul, em particular nos domínios da biotecnologia marinha e de soluções
tecnológicas aplicáveis à aquicultura, bem como o apoio a projetos de investigação relacionados com a
consolidação da sustentabilidade económica e a competitividade das pescas e da aquicultura europeias, visando o
melhor aproveitamento dos mercados de pescado.
A este enquadramento, acresce o posicionamento geoestratégico dos Açores como ponto de charneira entre a
Europa e a América, motivado não apenas pela situação geográfica, mas pelos fortes laços existentes com a
comunidade Açoriana nos EUA e Canadá. Por seu turno, também no âmbito da Lusofonia, os Açores se poderão
constituir como uma referência para países como Angola, Cabo Verde, Moçambique ou Brasil, em áreas de
conhecimento relevantes para estes países. Importará por isso reforçar o posicionamento da Região como
plataforma intercontinental de investigação relacionada com o mar, alargando as áreas de atuação do DOP e
garantindo sua exposição integração em redes e plataformas de cariz internacional.
Tendo em conta esta Prioridade Estratégica, as principais linhas de orientação a nível nacional e internacional e os
elementos recolhidos no âmbito do trabalho de diagnóstico, que permitiram a caraterização da realidade regional,
é possível apresentar as seguintes Tipologias de Atuação:
-

Promover a investigação em aquicultura, nomeadamente no que se refere a espécies nas quais a Região
possa apresentar maiores vantagens competitivas;

-

Reforçar a investigação em temáticas atuais e com potencial económico a médio prazo, nomeadamente a
biotecnologia e o mar profundo;

-

Garantir a monitorização do meio ambiente, orientada para a exploração sustentável dos recursos
marinhos atlânticos;

-

Reforçar as ligações externas dos Açores como plataforma intercontinental (nomeadamente Europa –
América – África) na área do conhecimento sobre os oceanos.

MAR2. Aumento do valor dos produtos da pesca
A atividade pesqueira tem grande importância económica e social na Região Autónoma dos Açores. Apesar disso, é
reconhecido que se trata de um setor que não tem adotado práticas inovadoras que permitam aumentar o
potencial de proveito económico existente.
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Importa, por conseguinte, conseguir orientar os investimentos para atividades que permitam retirar o maior
proveito económico dos produtos da pesca, associado a aspetos como o desenvolvimento produtos de pescado
alternativos ou a ampliação da gama de processos de transformação, de conservação e de embalagem adaptados
às realidades Açorianas.
A este respeito, os documentos enquadradores, em particular a ENM, prevê ações para “promoção do
aproveitamento de novas espécies para o desenvolvimento de produtos alternativos com aceitação no mercado,
sobretudo recorrendo a espécies cujos stocks se encontrem em níveis adequados para exploração em quantidade
alargada”.
De modo exemplificativo, na realidade Açoriana merece referência a necessidade de retirar maior proveito
económico de espécies de menor valor comercial, como o chicharro, que em determinadas alturas é pescado em
quantidades excessivas para o mercado interno e tem um preço muito baixo.
Do mesmo modo, sendo os Açores uma região ultraperiférica, a distância aos mercados poderá constituir-se como
um entrave, quando o peixe é rapidamente perecível. Tal facto implicará um maior conhecimento e investigação
de técnicas de processamento e embalagem que permitam a valorização e conservação do pescado e facilitem
acesso a mercados externos, orientação que se encontra alinhada com o definido nos principais documentos
orientadores do setor.
A este respeito, a Política Comum das Pescas25 estabelece, entre outras, regras que visam ajudar os sectores da
produção, da transformação e da distribuição a obter um preço justo para os seus produtos e garantir aos
consumidores que podem ter confiança nos produtos da pesca que consomem. A ENM prevê um conjunto de
ações para a pesca e indústria do pescado, que incluem a promoção da diversificação e complementaridade das
atividades económicas das comunidades piscatórias, incluindo a ampliação da gama de produtos e respetivos
processos de transformação e de conservação. Também ao nível da investigação e desenvolvimento, o novo
programa-quadro, Horizonte 2020, no programa de trabalho relacionado com os recursos marinhos26, abre espaço
a investigação na temática das soluções inovadoras para processamento alimentar sustentável inovador.
Acompanhando as tendências internacionais, e considerando as caraterísticas diferenciadoras dos produtos do
mar da Região dos Açores, considera-se relevante promover a rastreabilidade e controlo de qualidade ao longo da
cadeia de valor, indo ao encontro das expectativas dos consumidores, interessados em saber a origem e percurso
dos alimentos que consomem e valorizando os alimentos criados em condições percecionadas como mais
sustentáveis. Neste aspeto, considera-se que o peixe pescado ao largo dos Açores, maioritariamente por pequenas
embarcações e com recurso a técnicas de pesca artesanais, de elevada qualidade e valor nutritivo, poderia ser alvo
de maior valorização económica se devidamente rastreado, desde a origem até ao consumidor, e certificado. Esta
Tipologia de Atuação encontra também eco na ENM, que destaca a relevância da “valorização dos produtos
existentes, nomeadamente, através da certificação de pesca sustentável, de origem e de qualidade controladas”.
Assim, tendo em conta esta Prioridade Estratégica, as principais linhas de orientação a nível nacional e
internacional e os elementos recolhidos no âmbito do trabalho de diagnóstico, que permitiram a caraterização da
realidade regional, é possível apresentar as seguintes Tipologias de Atuação:
-

Investigar e desenvolver novos processos de transformação, conservação e embalagem que permitam
aumentar o valor comercial dos produtos da pesca dos Açores;

-

Desenvolver produtos de pescado alternativos com aceitação no mercado;

25

Regulamento (CE) n.° 2371/2002 do Conselho, de 20 de Dezembro de 2002, relativo à conservação e à exploração sustentável dos recursos
haliêuticos no âmbito da Política Comum das Pescas.
26

Draft Horizon 2020 Work Programme 2014-2015 in the area of Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and
inland water research and the bioeconomy
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-

Realizar atividades de vigilância estratégica (tecnológica e de mercado) para os produtos da pesca dos
Açores;

-

Desenvolver mecanismos que permitam a rastreabilidade ao longo da cadeia logística.

MAR3. Fomento das relações colaborativas e promoção de atividades inovadoras relacionadas com o mar
As pescas e o processamento de pescado (indústria conserveira) são as atividades económicas relacionadas com o
mar que maior impacto exercem ainda na economia da Região dos Açores. Contudo, nos últimos anos, têm surgido
outras atividades, nomeadamente relacionadas com o turismo (observação de cetáceos, pesca desportiva,
mergulho, …) mas também atividades intensivas em conhecimento, como a consultoria relacionada com as pescas
e com as espécies marinhas. De algum modo, estas atividades inovadoras tiram partido das condições
diferenciadoras e do conhecimento científico gerado na Região, nomeadamente no âmbito das atividades de
investigação realizadas na Universidade. Ainda assim, o tecido empresarial da Região nesta área é débil, sendo
constituído por um pequeno número de indústrias conserveiras e um pequeno número de micro e pequenas
empresas, que operam em atividades relacionadas com o turismo, reparação de barcos, etc.
Em termos estratégicos, a nível nacional, a ENM destaca o interesse de um conjunto de atividades inovadoras,
anteriormente referidas, tais como a aquicultura, a biotecnologia marinha e os recursos minerais marinhos. Para
além destas áreas, a ENM destaca ainda a importância de iniciativas como a “prestação de serviços no âmbito do
apoio à náutica e aeronáutica civil e atividades desenvolvidas ao ar livre”, “a investigação e desenvolvimento de
suporte aos usos e atividades no mar, sobretudo dos que conduzem a uma ocupação efetiva do meio marinho” e
de iniciativas ligadas ao recreio, desporto e turismo, entre as quais: “desenvolvimento de um plano integrado para
a náutica contemplando a criação da náutica luso-atlântica como um destino e estabelecendo uma rede de
infraestruturas de suporte” e a “promoção do turismo de cruzeiros, em franca expansão em Portugal, e do turismo
de bem-estar”.
Sendo a debilidade do tecido empresarial nesta área o principal entrave ao aproveitamento económico dos
recursos ligados ao mar, importa, no contexto da Estratégia de Especialização Inteligente, assegurar a definição de
Tipologias de Atuação que permitam enquadrar os atores deste setor numa estratégia comum e, paralelamente
fomentar o empreendedorismo em áreas relacionadas com o mar, promovendo a sua articulação com outras áreas
consideradas prioritárias, nomeadamente o turismo.
Sendo o conhecimento científico gerado na Universidade a base das atividades inovadoras que se pretende
promover e alavancar, é também referenciada a importância de reforço das práticas colaborativas entre entidades
regionais, nomeadamente entre centros de investigação da Universidade e destes com as empresas e a
administração pública regional.
Assim, foram definidas as seguintes Tipologias de Atuação:
-

Fomentar o empreendedorismo e a criação de novos negócios, tirando partido do conhecimento
científico associado ao mar (por exemplo, no turismo: observação de cetáceos, pesca desportiva,
mergulho, …);

-

Apoiar esforços das PME para valorização dos recursos do mar;

-

Promover a articulação entre a área do mar e outras áreas consideradas prioritárias;

-

Reforçar práticas colaborativas entre entidades regionais, nomeadamente entre centros de investigação
da Universidade e destes com as empresas e a administração pública regional.
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TUR1. Aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação no Turismo
Na sua comunicação de Junho de 2010, “Europa, primeiro destino turístico do mundo - novo quadro político para o
turismo europeu”, a Comissão Europeia identifica como prioritário estimular a competitividade do setor turístico
europeu, designadamente através do desenvolvimento da inovação na indústria turística, relacionada com a
aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) ao turismo. É reconhecido nesse documento que o
desenvolvimento das TIC e o seu uso cada vez mais frequente pelos consumidores modificaram profundamente a
relação entre a indústria turística e os seus clientes. É assim afirmado que “a inovação e as novas tecnologias da
informação tornaram-se determinantes para a competitividade da indústria do turismo e para reforçar os
intercâmbios com outros sectores que lhe estão ligados.”
Hoje em dia, com o advento das redes sociais e da web 2.0 e da web 3.0, assume-se que os clientes / turistas têm a
possibilidade de apresentar uma postura proactiva na definição da sua experiência turística e na sua publicitação e
comunicação. Nesta área, novas ferramentas podem ser desenvolvidas e aplicadas na área do turismo,
direcionadas para aspetos como: melhorar a visibilidade dos produtos, aumentar a fidelização dos clientes, facilitar
a investigação sobre o mercado e o lançamento de novos produtos e serviços, amplificar o marketing “passapalavra”, melhorar as relações públicas, entre outros.27
Estas novas ferramentas poderão ter um impacto significativo no crescimento e na qualificação da atividade
turística dos Açores. As condições naturais dos Açores, associadas à riqueza do seu património natural e cultural,
fazem com que seja um destino turístico com elevado potencial de diferenciação a nível internacional. Estas
condições naturais têm-se assumido como a base para o alargamento da oferta turística nos últimos anos, com
atividades na área da náutica de recreio, mergulho, observação de cetáceos, pesca desportiva, geoturismo,
observação de aves, entre outras.
Deste modo, com uma oferta turística diversificada e, paralelamente, altamente específica, importará aos Açores
identificar formas de conseguir visibilidade em segmentos altamente especializados do mercado turístico, a nível
internacional. Neste campo, as TIC poderão ter um papel relevante, na estruturação e oferta turística, na
comunicação e interação com o turista, bem como na monitorização das estratégias implementadas.
Assim, no âmbito da Estratégia de Especialização Inteligente Açoriana, importará explorar este potencial de
aplicação das TIC no setor do turismo, nomeadamente através das seguintes Tipologias de Atuação:
-

Aprofundar o uso das tecnologias de informação para a promoção e monitorização da atividade turística
nos Açores;

-

Utilizar as redes sociais (web 2.0 e 3.0) para a co-definição da oferta turística;

-

Promover o desenvolvimento de aplicações móveis orientadas para o turismo.

TUR2. Identificação e atração de segmentos turísticos específicos a nível internacional, na ótica do
desenvolvimento de um turismo sustentável
Na referida comunicação da Comissão Europeia “Europa, primeiro destino turístico do mundo - novo quadro
político para o turismo europeu” é também referido como prioritário o estímulo à competitividade do setor
turístico europeu, designadamente através da consolidação da base dos conhecimentos socioeconómicos do
turismo.

27

Social media buzz: Tourists are talking, are restaurants listening?, Francisco amaral, Teresa Tiago, Flávio Tiago, 2012
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Nos Açores, existe algum conhecimento socioeconómico sobre a atividade turística, essencialmente decorrente do
trabalho realizado pelo Observatório do Turismo dos Açores, que aplicou inquéritos de satisfação dos turistas e
realizou estudos (por exemplo, sobre o potencial de novos produtos turísticos), bem como do trabalho realizado
por entidades de âmbito nacional, nomeadamente o INE. Contudo, o trabalho do Observatório em anos mais
recentes reduziu-se de forma significativa, sendo limitados os dados estatísticos e estudos atuais.
Atendendo às dinâmicas do setor do turismo, com a emergência de novos mercados emissores e de novos
destinos turísticos e uma panóplia cada vez maior de produtos turísticos, é necessário que este trabalho de
conhecimento e estudo prospetivo do setor e das tendências seja assegurado com qualidade, de forma
permanente. É importante que os estudos permitam um conhecimento aprofundado sobre os turistas que visitam
os Açores e as suas motivações e um conhecimento das realidades dos destinos concorrentes dos Açores nos
produtos oferecidos e nos segmentos atingidos. Esta informação será essencial para a melhor atuação dos
diferentes atores com intervenção no setor, desde as entidades governamentais, responsáveis pela definição de
políticas, ao setor privado, que poderá adequar os investimentos (em infraestruturas, capacitação profissional,
definição de novos produtos,…).
Os estudos e planos nacionais para o setor do turismo nos Açores, nomeadamente a versão revista do PENT para o
horizonte temporal 2013-201528, definem como estratégia a dinamização dos mercados de crescimento (Alemanha
e Holanda) e a revitalização dos mercados de consolidação (Escandinávia e Portugal). Contudo, o “mix” de
segmentos que visita os Açores é bastante diversificado e complexo, sendo necessário, como referido, um maior
conhecimento sobre esta realidade, identificando os canais adequados de modo a permitir orientar de forma mais
adequada a oferta turística e os investimentos na sua comunicação.
Outra prioridade definida na referida comunicação da Comissão Europeia e de relevância significativa para os
Açores é a da promoção do desenvolvimento de um turismo sustentável, responsável e de qualidade. A este
respeito, é importante também mencionar a existência de uma “Agenda para um Turismo Europeu Sustentável e
Competitivo”29. Para um turismo simultaneamente competitivo e sustentável, a Agenda elenca um conjunto de
princípios, entre os quais a adoção de uma abordagem global e integrada, o planeamento a longo prazo, o
envolvimento de todas as partes interessadas e a utilização e partilha dos melhores conhecimentos disponíveis. Os
produtos de turismo de natureza, nas suas diversas vertentes, e os circuitos turísticos são as prioridades em
termos de produtos turísticos definidas para a Região a nível nacional, na versão revista do PENT.
Atendendo aos atributos diferenciadores da Região e às tendências e políticas no setor do turismo, qualquer
estratégia relacionada com o turismo nos Açores deve ter subjacente o princípio da sustentabilidade, essencial
para uma oferta de qualidade no segmento de turismo de natureza.
Deste modo, no âmbito desta Prioridade Estratégica, propõem-se as seguintes Tipologias de Atuação:
-

Definir e consolidar produtos turísticos específicos da realidade Açoriana, ancorados em fatores
diferenciadores da Região, nomeadamente os recursos naturais e a biodiversidade;

-

Aprofundar o conhecimento sobre os turistas que atualmente visitam os Açores e suas motivações;

-

Desenvolver estudos de benchmarking sobre destinos concorrentes dos Açores nos produtos oferecidos e
nos segmentos atingidos;

-

Identificar novos mercados e os canais mais adequados.

28

Plano Estratégico Nacional do Turismo Horizonte 2013-2015.
http://www.portugal.gov.pt/media/820185/20130111%20consulta%20publica%20pent.pdf
29

Comunicação da Comissão, de 19 de Outubro de 2007, intitulada «Agenda para um Turismo Europeu Sustentável e Competitivo. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0621:FIN:PT:PDF
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TUR3. Fomento das relações colaborativas e promoção de atividades inovadoras relacionadas com o turismo
Nos Açores existe um número alargado de atores regionais na área do turismo, envolvendo uma grande
diversidade de tipologias. No entanto, trata-se de uma realidade bastante atomizada, verificando-se apenas um
limitado número de experiências colaborativas, denotando-se carências ao nível do planeamento estratégico de
médio-longo prazo neste setor.
A necessidade de alavancar as relações colaborativas e o envolvimento de diferentes tipologias de atores em
estratégias comuns vem validar a oportunidade que se levanta para a estruturação de um cluster regional de
turismo envolvendo diferentes atores, designadamente da área empresarial (hotelaria, restauração, animação
turística), mas também da universidade, das autarquias e da restante administração pública e da sociedade civil.
A oportunidade da formalização de um cluster poderá vir a facilitar o desenvolvimento de iniciativas
subsequentes, como a promoção externa, a definição de produtos integrados, a exploração da relação com o
sistema científico e tecnológico, entre outros. Verificando a adequação dos clusters como vetores da cooperação
entre empresas, como facilitadores da internacionalização e como geradores de inovação, a consolidação de um
cluster regional de turismo poderá ser estruturante para o processo de Especialização Inteligente da Região 30.
É de salientar que um cluster numa área como o turismo, apresenta um forte potencial para articulação com
outros setores. Por exemplo, nas Ilhas Baleares, analisadas em detalhe como um dos casos de estudo deste
trabalho, o cluster do turismo é trabalhado nas suas interações com os clusters das TIC, das ciências da vida, das
indústrias criativas, da saúde, dos media, da música e das tecnologias do mar 31. Considerando o posicionamento
dos Açores nas áreas do turismo de natureza e do turismo sustentável, destacam-se as interações que um cluster
na área do turismo poderá ter com as restantes áreas consideradas no âmbito do processo da RIS3 Açores,
designadamente o Mar e a Agricultura, Pecuária e Agroindústria. No Mar, será possível identificar facilmente a
pesca desportiva, o mergulho ou a observação de cetáceos, enquanto na Agricultura, Pecuária e Agroindústria se
encontram atividades como o hiking e o trekking, ou as visitas às plantações de chá ou estufas de ananases.
Importará assim, no âmbito do processo de Especialização Inteligente, identificar a forma como as interações
entre áreas poderão ser utilizadas no processo de inovação e de diferenciação internacional. É de referir que,
preferencialmente, este trabalho de articulação e coordenação deverá ser conjugado com o estímulo à criação de
novos negócios que facilitem a materialização, em termos de desenvolvimento económico, dos referidos
processos de inovação e diferenciação.
Deste modo, no âmbito desta Prioridade Estratégica, foram propostas as seguintes Tipologias de Atuação:
-

Fomentar a adoção de estratégias colaborativas alargadas;

-

Fomentar a articulação entre as empresas, a administração pública e as entidades do sistema científico e
tecnológico;

-

Promover a articulação entre a área do turismo e outras áreas consideradas prioritárias;

-

Incentivar o empreendedorismo e a criação de novos negócios na área do turismo.

Uma síntese das Tipologias de Atuação definidas no âmbito de cada Prioridade Estratégica encontra-se
apresentada em seguida:

30
31

Policy Instruments for RIS3 Clusters , S3 Platform, Infyde, 2013
RIS3 in the Balearic Islands, S3 Platform, Infyde, 2013
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TIPOLOGIAS DE ATUAÇÃO
Identificar e promover sistemas de produção inovadores que contribuam para a eficiência ambiental
e para a preservação da biodiversidade.
AGR1

Explorar o potencial de utilização de recursos regionais que permitam substituir as importações para
a Região;
Identificar novos eco-produtos ou eco-serviços, integráveis em cadeias de valor internacionais.
Investigar as propriedades exclusivas dos produtos Açorianos, potenciadores da diferenciação
internacional (designadamente na área da saúde / nutracêutica);

AGR2

Realizar atividades de vigilância estratégica (tecnológica e de mercado) para os produtos singulares
dos Açores;
Investigar e desenvolver novas técnicas de processamento, conservação e embalagem, que
permitam facilitar o acesso a novos mercados.
Fomentar a articulação entre as empresas, a administração pública e as entidades do sistema
científico e tecnológico;
Fomentar a adoção de estratégias colaborativas alargadas (intrassectoriais e intersectoriais);

AGR3

Promover a articulação entre a área da Agricultura, Pecuária e Agroindústria com outras áreas
consideradas prioritárias;
Incentivar o empreendedorismo e a criação de novos negócios na área da Agricultura, Pecuária e
Agroindústria.
Promover a investigação em aquicultura, nomeadamente no que se refere a espécies nas quais a
Região possa apresentar maiores vantagens competitivas;

MAR1

Reforçar a investigação em temáticas atuais e com potencial económico a médio prazo,
nomeadamente a biotecnologia e o mar profundo;
Garantir a monitorização do meio ambiente, orientada para a exploração sustentável dos recursos
marinhos atlânticos;
Reforçar as ligações externas dos Açores como plataforma intercontinental (nomeadamente Europa
– América – África) na área do conhecimento sobre os oceanos.
Investigar e desenvolver novos processos de transformação, conservação e embalagem que
permitam aumentar o valor comercial dos produtos da pesca dos Açores;

MAR2

Desenvolver produtos de pescado alternativos com aceitação no mercado;
Realizar atividades de vigilância estratégica (tecnológica e de mercado) para os produtos da pesca
dos Açores;
Desenvolver mecanismos que permitam a rastreabilidade ao longo da cadeia logística.
Fomentar o empreendedorismo e a criação de novos negócios, tirando partido do conhecimento
científico associado ao mar (por exemplo, no turismo: observação de cetáceos, pesca desportiva,
mergulho, …);

MAR3

Promover a articulação entre a área do mar e outras áreas consideradas prioritárias;
Reforçar práticas colaborativas entre entidades regionais, nomeadamente entre centros de
investigação da Universidade e destes com as empresas e a administração pública regional.
Aprofundar o uso das tecnologias de informação para a promoção e monitorização da atividade
turística nos Açores;

TUR1

Utilizar as redes sociais (web 2.0 e 3.0) para a co-definição da oferta turística;
Promover o desenvolvimento de aplicações móveis orientadas para o turismo.
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TIPOLOGIAS DE ATUAÇÃO
Definir e consolidar produtos turísticos específicos da realidade Açoriana, ancorados em fatores
diferenciadores da Região, nomeadamente os recursos naturais e a biodiversidade;
TUR2

Aprofundar o conhecimento sobre os turistas que atualmente visitam os Açores e suas motivações;
Desenvolver estudos de benchmarking sobre destinos concorrentes dos Açores nos produtos
oferecidos e nos segmentos atingidos;
Identificar novos mercados e os canais mais adequados.
Fomentar a adoção de estratégias colaborativas alargadas;

TUR3

Fomentar a articulação entre as empresas, a administração pública e as entidades do sistema
científico e tecnológico;
Promover a articulação entre a área do turismo e outras áreas consideradas prioritárias;
Incentivar o empreendedorismo e a criação de novos negócios na área do turismo.
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III. INTEGRAÇÃO MULTINÍVEL E GOVERNAÇÃO
1. POLICY-MIX
A definição do ‘policy-mix’ para a Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente resulta
das várias fases de formulação da própria estratégia, nomeadamente a da auscultação aos ‘stakeholders’, e as
contribuições dos organismos responsáveis pela implementação das políticas públicas já estabelecidas. O
enquadramento europeu em termos de políticas e de instrumentos está também presente nessa definição.
O ‘policy-mix’ compreende a combinação das políticas e instrumentos que visam a prossecução dos objectivos
estruturantes e das prioridades estratégicas inteligentes identificadas nas diferentes dimensões (ver Partes I e II) e
as visões definidas para 2020 ao nível europeu, transnacional, nacional e regional.
A explicitação do ‘policy-mix’ permitirá uma maior flexibilidade na sua diferenciação e na apropriação pelos atores
do sistema de I&I.
O policy-mix compreende, numa primeira abordagem, o alinhamento das prioridades estratégicas selecionadas ao
nível nacional e ao nível das regiões, assim como a metodologia a adoptar no alinhamento das medidas e dos
instrumentos de política multi-nível.
Alinhamento temático
O alinhamento temático das prioridades selecionadas ao nível nacional (ver Parte 1, Capítulo 3) foi efectuado
através de uma matriz construída em parceria com as sete regiões portuguesas, que cruza cada um dos cinco eixos
e dos 15 temas, com as prioridades estratégicas inteligentes específicas de cada região, conferindo uma visão
global e abrangente à presente Estratégia.
Na matriz foram definidos dois níveis de desenvolvimento que o tema tem em Portugal e em cada região consolidado e emergente. Foi definido como nível de desenvolvimento consolidado, aquele onde Portugal e/ou a
região tem posicionamento competitivo revelado através da capacidade instalada e grau de especialização
científica, tecnológica e económica no quadro europeu. Foi definido como nível de desenvolvimento emergente,
aquele onde Portugal e/ou a região demonstra potencial de criação de novas lideranças e que pode ser
propiciador de mudança estrutural da economia. Cada uma das sete regiões identificou as suas prioridades
estratégicas, numa escala de 1 a 5 (1 Mínima e 5 Máxima).
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Figura 77 - Matriz de cruzamento de prioridades temáticas
Nível de Desenvolvimento
Eixos Temáticos

II. Indústria e
Tecnologias de
Produção

III. Mobilidade,
Espaço e Logística

Temas Prioritários
Nacionais

Consolidado
Nacional

Centro

1. Energia

5

4

4

2. Tecnologias de
Informação e
Comunicações

5

5

5

3. Materiais e
Matérias-Primas

5

4. Tecnologias de
Produção e Indústria
de Produto
5. Tecnologias de
Produção e indústria
de Processo

4

4

5

5

7. Transportes,
Mobilidade e
Logística

5

9. Floresta

3

4

4

13. Turismo

5

5

14. Indústrias
Culturais e Criativas
15. Habitat

5

4

5

Norte

Centro

Lisboa

3

Alentejo

Algarve

4

3

4

4

3

R.A.
Madeira

3

3

2

5

4

4

5

4

5

3

5

5

3

4

3

4

5

5

5

3

4

5

3

4

5

3

5

5

3

4

5

5

3

5

5

4

2

3

3

5

5

5

R. A. Açores

2

4

5

3

12. Saúde

Nacional

5

4

5

R.A. Madeira R. A. Açores

5

10. Economia do Mar
11. Água e Ambiente

V. Saúde, BemEstar e Território

4

4

5

Algarve

5

3

4

5

Emergente

Alentejo

5

5

6. Automóvel,
Aeronáutica e Espaço

Lisboa

4

5

8. Agro-Alimentar

IV. Recursos
Naturais e
Ambiente

Norte

3

5

4

4

4

5

3

5

4

3

2

5

4

4

2

2

De acordo com a Figura 77, os temas considerados como consolidados num maior número de regiões são o
Turismo e o Agro-Alimentar. Os temas menos referenciados no conjunto das regiões, porque mais concentrados,
são o Habitat e as Tecnologias de Produção e Indústria de Produto, que são prioritários em 3 regiões.
No que se refere aos temas considerados como emergentes num maior nível de regiões, destacam-se a Energia e
as Industrias Culturais e Criativas, identificados como tal em quatro regiões.
A Figura 78 agrega os temas emergentes e consolidados para possibilitar uma leitura conjunta das prioridades e
revela que seis temas são prioritários para todas as regiões, mas com diferentes níveis de prioridade: Energia, TIC,
Economia do Mar, Saúde, Turismo e Industrias Culturais e Criativas. Destes seis temas destaca-se o Turismo, com
um nível mais elevado de prioridade estratégica no conjunto das regiões, seguido da Economia do Mar e das TIC.
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Figura 78 - Matriz agregada de prioridades temáticas
Eixos Temáticos

Temas Prioritários

Nível de Desenvolvimento

1. Energia

Nacional

Norte

Centro

Lisboa

Alentejo

Algarve

R.A.
Madeira

R. A. Açores

5

4

4

3

4

3

5

2

I. Tecnologias
2. Tecnologias de
Transversais e suas Informação e
Aplicações
Comunicações

5

5

5

4

4

4

5

3

3. Materiais e
Matérias-Primas

5

3

4

5

5

5

4

3

5

4

4

3

4

2

6. Automóvel,
Aeronáutica e Espaço

5

5

4

5

3

2

7. Transportes,
Mobilidade e
Logística

5

3

3

4

4

8. Agro-Alimentar

5

4

4

5

4

9. Floresta

5

3

4

5

3

10. Economia do Mar

5

4

4

4

11. Água e Ambiente

5

3

3

12. Saúde

5

5

5

13. Turismo

5

4

14. Indústrias
Culturais e Criativas

5

15. Habitat

5

II. Indústria e
Tecnologias de
Produção

III. Mobilidade,
Espaço e Logística

IV. Recursos
Naturais e
Ambiente

V. Saúde, BemEstar e Território

4. Tecnologias de
Produção e Indústria
de Produto
5. Tecnologias de
Produção e indústria
de Processo

3

4

4

4,5

5

5

5

5

3

5

3,5

5

3

4

3

2

4

5

5

5

5

4

5

3

5

3

4

4

2

4

5

5

2

Alinhamento matricial dos objectivos de política e das medidas e instrumentos
Como foi efectuado para o alinhamento temático, irá ser desenvolvida uma metodologia para o alinhamento do
‘policy-mix’ e respectivos instrumentos e medidas, de modo a ser implementada em parceria com as sete regiões
do país.
Este ‘policy-mix’ integra políticas e respectivos instrumentos de natureza horizontal - investigação, de formação e
qualificação, de inovação e empreendedorismo, e internacionalização - assim como políticas sectoriais e
territoriais associadas às prioridades estratégicas inteligentes. São ainda consideradas medidas de carácter
normativo e legislativo que visam a melhoria do contexto do sistema de I&I.
O processo de auscultação aos ‘stakeholders’ (ver Metodologia) continha especificamente uma questão
relacionada com as recomendações de política a propor para o desenvolvimento de cada tema. Essas
recomendações foram depois analisadas e sistematizadas e incorporadas no processo em curso.
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2. GOVERNAÇÃO
A governação da Estratégia de I&I para uma Especialização Inteligente articulada entre o nível nacional e o regional
é por natureza de multí-nível, baseada na cooperação e na vontade de partilha entre os múltiplos atores que
intervém no processo colectivo e sistémico do desenvolvimento das atividades de I&D&I, assim como num cuidado
processo de acompanhamento e avaliação. A articulação é feita ao nível vertical/sectorial dos ministérios com
políticas públicas relacionadas com os temas prioritários, e ao nível horizontal das Regiões do Continente e das
Regiões Autónomas de Portugal, para que esta seja abrangente e promova um eficaz alinhamento das políticas.
A estratégia é de natureza transversal que define caminhos de evolução para o sistema português de investigação
e inovação e visa reforçar as interligações e promover uma maximização das competências e a exploração das
vantagens estratégicas inteligentes, com vista a alcançar os objectivos propostos e a visão para 2020. Assim, todas
as dimensões da produção, circulação e exploração do conhecimento, têm de ser tidas em consideração, tanto em
termos de coordenação de recursos humanos, de infraestruturas e competências adquiridas e potenciais, como
em termos da promoção de uma forte interligação e coordenação.
Seguiu-se as recomendações do Guia para a Governação da S3 Platform, elaborado por Willem Reek (2013), na
definição de um modelo de governação para a Estratégia multi-nível. Este tipo de governação para ser eficaz deve
ser ancorado numa visão clara e partilhada que efetivamente emergiu, em Portugal, dos diferentes processos de
auscultação aos ‘stakeholders’.
Para maximizar os benefícios de todos, o modo de governação será centrado na coordenação em rede, onde os
diferentes atores partilham o conhecimento e a informação, eventualmente com o apoio de uma plataforma
especifica, e coordenam os esforços e os recursos.
A implementação da Estratégia para a prossecução da visão para 2020 passa por um investimento coletivo de
todos os órgãos intervenientes e de todos os atores públicos e privados envolvidos.
A governação promove, ainda, uma diferenciação de funções nos diferentes órgãos envolvidos e uma coordenação
que garanta a consistência no horizonte temporal, e a articulação horizontal e vertical das abordagens e objectivos
das diferentes políticas.
A cooperação encetada com o processo de desenho da estratégia aos diferentes níveis territoriais, assim como o
diálogo aberto envolvendo os ministérios com responsabilidades nas políticas sectoriais, constituem uma travemestra para a construção do modelo de governação da estratégia.
O modelo de governação proposto para a articulação global da Estratégia envolve os seguintes níveis:







Coordenação política – é da competência de uma Comissão Interministerial com a coordenação dos
ministérios diretamente envolvidos na prioridade temática Competitividade e Internacionalização e na
dimensão Política Regional. A coordenação é efectuada ao nível do ‘policy-mix’, articulada com os
ministérios com políticas alinhadas com a estratégia.
Aconselhamento estratégico – é assegurado por um órgão consultivo, composto pelos principais atores
da ecologia do sistema de I&I, que se pronunciará sobre as linhas gerais de desenvolvimento da
estratégia.
Avaliação – é assegurada por um órgão internacional de avaliação estratégica que assegurará a
monitorização da sua implementação e dos seus impactos.
Executivo – é assegurado por um Secretariado Técnico que acompanha o policy-mix da estratégia, bem
como as medidas decorrentes das recomendações do Órgão Consultivo e do Órgão de Avaliação
Estratégica. Compete ainda a este órgão fornecer o apoio técnico aos órgãos de aconselhamento. Este
secretariado assegura ainda o fluxo de informação entre todos os atores do sistema, bem como a
divulgação das atividades da Estratégia.
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Poderão ser dinamizados grupos de trabalho de coordenação temática, de geometria variável, ao longo das
prioridades temáticas, para apoio à função executiva.
O modelo de governação proposto constitui a base para o adequado cruzamento entre a dimensão nacional e as
dimensões regionais da Estratégia, assegurando a sua coerência global. Complementarmente, cada uma das
regiões terá um modelo de governação próprio para a sua estratégia regional específica, compreendendo, em
regra, um nível de coordenação do policy-mix da estratégia regional, um nível executivo, com uma unidade técnica
de acompanhamento e monitorização e, finalmente, um nível de aconselhamento estratégico.
Ao nível da implementação e da execução da Estratégia, este modelo de governação, embora com a necessária
independência, terá ainda significativas interligações e articulações com a governação da programação no âmbito
do Portugal 2020, atendendo à convergência de objetivos e instrumentos e à forte coincidência de atores
envolvidos, em particular no domínio temático Competitividade e Internacionalização.

A Estratégia será dotada de um sistema de acompanhamento e de avaliação, que terá duas vertentes
complementares, composto por um Conselho Consultivo e um Comité Internacional de Avaliação Estratégica, com
as seguintes características em termos de composição e de funções.

Conselho Consultivo
Este Conselho tem como função determinante pronunciar-se sobre as linhas gerais do desenvolvimento da
Estratégia, tendo em conta particularmente a diversidade da natureza dos atores institucionais envolvidos e as
interfaces e sinergias entre os vários sectores da sociedade associados à Estratégia. Este órgão tem ainda como
função o aconselhamento sobre a direção do desenvolvimento desta e do seu impacto ao nível do sistema de I&I,
assim como de consensualizar as linhas mestras de implementação do Plano de Ação.
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Este conselho deve ser composto por membros dos dois Conselhos Nacionais (CNEI e CNCT) de aconselhamento
das políticas de investigação e de inovação, representantes dos principais órgãos das componentes do Sistema de
I&D e individualidades de reconhecido mérito ao nível nacional e regional.

Comité Internacional de Avaliação Estratégica
Competirá a este Comité avaliar como a estratégia está a ser implementada nomeadamente no que se refere à
eficácia da execução da mesma e à análise dos seus resultados e impactos. Para atingir tal objetivo, a referida
Comissão deverá fazer o acompanhamento da Avaliação intermédia e a Avaliação ex-post da Estratégia o que
poderá conduzir a correção de trajetórias que estejam a ser prosseguidas.
O Comité será composto por especialistas de reconhecido de mérito quer científico quer empresarial e de
organizações europeias similares, maioritariamente internacionais.

3. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
Os processos de monitorização e de avaliação são cruciais para uma eficaz implementação da estratégia, dado que
norteiam a coordenação e focagem nos objectivos, nos múltiplos níveis de intervenção e dos atores do sistema de
I&I.

Monitorização
Monitorizar a estratégia significa acompanhar o processo de implementação estratégica, de verificação dos
resultados e de impactos. Para tal, foi definida uma metodologia de monitorização que poderá incluir um
‘scoreboard’ nacional para acompanhamento do sistema de I&I. Serão ainda incluídos indicadores de realização e
de resultados através de um sistema de informação em rede.
Dada a articulação e ligação entre a Estratégia de I&I e os fundos estruturais para 2014-2020, muitas das metas
definidas para Portugal são, evidentemente, comuns. Neste sentido, o sistema de monitorização da Estratégia será
devidamente articulado com a monitorização dos programas e indicadores definidos para o domínio temático
“Competitividade e Internacionalização”.
Com base na informação providenciada pelo sistema de indicadores será elaborado um relatório de
acompanhamento anual, que reporte o estado de realização da Estratégia, que foque, designadamente, os
instrumentos envolvidos, cujas conclusões possam ser utilizadas para os ajustamentos necessários e apropriadas
pelos órgãos de governação, para (re)definição de políticas. Este relatório deverá ser alvo de divulgação pública, de
forma a permitir o acompanhamento por todos os envolvidos.

Avaliação
A avaliação tem como objetivo aferir se e como é que os objetivos da estratégia estão a ser atingidos e surge
integrada num processo mais alargado associado ao sistema de monitorização. A comparação do planeado com o
executado, o real impacte das realizações e a eficiência e eficácia das políticas e da utilização dos recursos
constituem o cerne deste processo, determinante para colocar questões quanto à estratégia traçada, ajudar a
identificar problemas e respetivas causas e sugerir soluções através das conclusões e recomendações.
A avaliação centra-se em três grandes vertentes:



Estratégia (aumentar a adequação da estratégia aos objetivos a que se propõe);
Operacionalização (aumentar a eficiência e a eficácia da implementação);
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Capacitação (aumentar a participação dos atores envolvidos).

Para garantir a transparência e independência de resultados, e não obstante a possibilidade de serem efetuados
exercícios de avaliação internos por parte do Secretariado Técnico, o plano de avaliação privilegia o recurso a
equipas externas mistas nacionais e internacionais (peritos individuais, empresas especializadas no domínio da
avaliação de políticas públicas ou domínios técnicos e científicos especializados), que poderão utilizar diferentes
métodos e técnicas de avaliação.
Sem prejuízo de revisão ou de ajustamento em função designadamente de factos relevantes que resultem do
sistema de monitorização, a avaliação deverá considerar exercícios de natureza estratégica e temática.
À semelhança dos relatórios de monitorização, também os relatórios resultantes da avaliação deverão ser alvo de
divulgação pública.
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