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O histórico da política europeia de coesão

 Europa, década de 1980: a necessidade de criar uma política europeia de coesão, para

dar suporte estratégico aos fundos de desenvolvimento regional face às entradas da

Grécia, Espanha e Portugal na então Comunidade Europeia.

 Quadro Financeiro Plurianual (7 anos): atualmente estamos no 6º Quadro (2014-2020).

Valores crescentes: de € 64 bilhões (1988-1992) até + € 400 bilhões (2021-2027).

 Desde os anos 90, as políticas de coesão territorial e de desenvolvimento na Europa são

geradas a partir da lógica da inovação.

 Em 30 anos, a UE consolidou um grande arcabouço de conhecimento e de experiência

em políticas de desenvolvimento regional e de coesão territorial, interligadas a políticas

de inovação.
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Os momentos-chave na cooperação UE-CELAC

 Uma parceria estratégica: cúpulas bilaterais desde 1999 (relação privilegiada).

 A CELAC passa a ser o interlocutor da UE a nível regional a partir da sua criação, em 2010.

 Plano de Ação para a cooperação UE-CELAC (Cúpula de Bruxelas, 2015): 10 áreas de

cooperação:

Ciência, Tecnologia e Inovação Desenvolvimento sustentável, ambiente, 

mudança climática, biodiversidade e energia

Integração regional e interconectividade

para promover a inclusão social e a coesão
Migração

Educação e emprego

O problema das drogas

Gênero

Investimentos e empreendedorismo 

para o desenvolvimento sustentável

Educação superior

Segurança cidadã

€ 925 milhões para a cooperação EU-CELAC entre 2014-2020

- Sustentabilidade ambiental e mudanças climáticas (€ 300 milhões)

- Crescimento inclusivo e sustentável para o desenvolvimento humano (€

213 milhões)

- Cooperação na educação superior (€ 163 milhões)
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A cooperação UE-CELAC em Ciência, Tecnologia e Inovação

 Criar uma Área de Conhecimento UE-CELAC, com 5 objetivos:

 Melhorar a cooperação em pesquisa e inovação;

 Fortalecer as capacidades e infraestruturas científicas e tecnológicas;

 Promover a troca de conhecimento, pesquisa e inovação a partir do conhecimento

ancestral e tradicional;

 Impulsionar o uso de tecnologias, novas e existentes, o desenvolvimento e a

transerência de tecnologias;

 Estimular

 Joint Innitiative on Research and Innovation (JIRI) (outubro 2017) – agenda bi-regional

focada nas temáticas de pesquisa e inovação.
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A cooperação UE-CELAC em Integração Regional

 2 objetivos: (i) aumentar a integração regional, inclusão social e coesão; (ii) contribuir

para a erradicação da pobreza e para a persecução de metas de desenvolvimento.

 Programa de trabalho: Engage in a dialogue on territorial cohesion and equity and on

regional development policies, with a particular focus on cross border cooperation and on

territorial development strategies, to strengthen the capacity of the regional and urban

authorities to promote economic development and innovation and social inclusion and

cohesion.

 Resultados esperados: Establishment of partnerships between EU and CELAC public

administrations, through institutional strengthening and cooperation, to support the

management and implementation of territorial development policies and social policies…



8

III.

II.

I.

Conteúdo

Um olhar sobre o Diálogo e 
Cooperação bi-regionais

O projeto: onde estamos?

As primeiras conclusões: análise SWOT e 
identificação de necessidades



9

 Fase 1 - 5 países – 2017-2018

 Fase 2 - 2 países – 2019-2020

A Fase 1 e a Fase 2

Jujuy Bogotá Valparaíso Lima Pará

Paraná

Pernambuco

Yuctán

Águas Calientes
Ceará

Santa Catarina
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Objetivo geral

O objetivo geral do projeto é apoiar a disseminação e

a troca de experiências e boas práticas da política

regional europeia e alcançar maior cooperação entre

as autoridades de dois estados brasileiros (Ceará e

Santa Catarina) e de dois estados mexicanos e com

regiões parceiras da Europa (a serem selecionadas) na

definição e implementação de políticas

descentralizadas de inovação e de especialização

inteligente em nível regional.
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Tarefas – específicas para a Fase 2

Tarefa Componente 

Tarefa 1 Seleção dos estados brasileiros

Tarefa 2 Análise SWOT e Identificação de necessidades

Tarefa 3 Seleção das regiões europeias

Tarefa 4

Networking, troca de conhecimento, capacitação

Workshops de trabalho e de treinamento

Visita às regiões europeias

Conferências finais

Disponibilização de plataforma online

Tarefa 5
Preparação de manuais de recomendação

Formulação de projetos-piloto de cooperação
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Tarefas – específicas para os estados brasileiros da Fase 1

Tarefa Componente 

Tarefa 6

Capacitação

Atividades de treinamento (webinars, ao menos 1 sessão presencial)

focadas na formulação e implementação de estratégias de especialização

inteligente, processo de descoberta empreendedora, integração em

cadeias de valor globais e acesso a mercados

Tarefas – comuns aos estados da Fase 1 e Fase 2

Tarefa Componente 

Tarefa 7 Atividades de comunicação e disseminação

Tarefa 8 Ligação às autoridades nacionais e regionais
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Cronograma

Seleção dos 
estados

Análise 
SWOT e de 
capacidades

Seleção das 
regiões 

europeias

Networking e 
capacitação

Projetos 
piloto

Capacitação 
Fase 1

Comunicação e disseminação Ligação a autoridades nacionais e regionais

Término do projeto em Setembro 2020

Seleção dos 
estados

Análise 
SWOT e de 
capacidades

Dez/19 –
Jan/20

Set/19 –
Jun/20

Mar/20 –
Set/20

Mar/20 –
Set/20

Contínuo Contínuo

Hoje 

estamos 

aqui
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Momentos-chave do futuro

Seleção dos 
estados

Análise 
SWOT e de 
capacidades

Seleção das 
regiões 

europeias

Networking e 
capacitação

Projetos 
piloto

Capacitação 
Fase 1

Workshops de trabalho e treinamento

Set/19 – A Política de coesão e RIS3 
na Europa

Dez/19 – Peer learning com Fase 1

Mar/20 – Processo de Descoberta
Empreendedora

Jun/20 – Projetos-piloto de
cooperação

Visita à Europa e conferência final

Abr/2020 – visita a regiões
europeias

Set/20 – Conferência final (local a
definir)
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Momentos-chave do futuro

Seleção dos 
estados

Análise 
SWOT e de 
capacidades

Seleção das 
regiões 

europeias

Networking e 
capacitação

Projetos 
piloto

Capacitação 
Fase 1

Mar/20 – Processo de (Re)descoberta Empreendedora

Webinars com regiões europeias de cooperação para
follow up
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Workshop - objetivos

Networking
e 

capacitação

Interação com 
a Comissão 

Europeia

Interação 
entre estados 
da Fase 1 e 2

Interação 
entre esferas 

federal e 
estadual

Validação das 
conclusões

Validação dos 
setores 

prioritários

Seleção das 
regiões 

europeias

Discutir o 
presente e o 

futuro da 
RIS3 no Brasil
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Workshop - agenda

• Key note speech da Comissão 
Europeia 

Boas vindas e 
introdução 

• O que já se fez sobre RIS3 no Brasil? 
Intervenção do MDR

Estabelecendo o 
cenário 

presente…e futuro

• Desafios, benefícios, resultados e 
follow up para PA, PE e PR

Aprendendo com 
os estados da 

Fase 1

• Planejando e conectando inovação e 
desenvolvimento regional no CE e SC

Aprendendo com 
os estados da 

Fase 2
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A finalidade do relatório

 Objetivo: apresentar uma análise do ecossistema de inovação dos estados de

Ceará e Santa Catarina.

 Realização de análise bibliográfica, entrevistas individuais e focus-group com

principais atores em cada estado como metodologia de coleta de

informação.

 Identificação das Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças – análise

SWOT.

 Levantamento das necessidades de capacitação – em matéria de políticas de

desenvolvimento regional, de inovação, de cooperação, de articulação entre

atores, etc.

 Elaboração de Plano de Capacitação.

 Seleção dos setores prioritários para trabalhar no projeto.
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O trabalho em Santa Catarina

 Missão de campo em Santa Catarina: de 16 – 20 de setembro em

Florianópolis, Blumenau, Jaraguá do Sul e Joinville.
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Síntese do diagnóstico do ecossistema: Santa Catarina

Forças

 Altos indicadores econômicos e engajamento com inovação.

 Ótima governança entre os stakeholders – Pacto pela Inovação.

 Alto entendimento e disseminação da cultura de inovação.

 Centros de Inovação: promoção de atividades relacionadas à

inovação e da competitividade de SC.

 Disponibilidade de 5 portos no estado: Itapoá, São Francisco do

Sul, Navegantes, Itajaí e Imbituba.
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Síntese do diagnóstico do ecossistema: Santa Catarina

Oportunidades

 Planejamento estadual para implementação de novos Centros

de Inovação em todo o estado.

 SC – estabelecido como hub de inovação no Brasil.
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Síntese do diagnóstico do ecossistema: Santa Catarina

Fraquezas

 Baixa oferta de investimento e acesso a crédito para ideias

inovadoras.

 Infraestrutura logística: insuficiência e constrangimentos na

malha rodoviária.

 Dificuldade de retenção de profissionais qualificados: muitas

vagas de emprego em aberto.

 Pouco suporte legal para inovação.
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Síntese do diagnóstico do ecossistema: Santa Catarina

Ameaças

 Risco político – mudança de equipe técnica devido a

resultados eleitorais, com reflexo nas definições de estratégia e

na implementação dos atuais programas.
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O trabalho no Ceará

 Missão de campo no Ceará: de 23 – 26 de setembro em Fortaleza,

Juazeiro do Norte e Sobral.
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Síntese do diagnóstico do ecossistema: Ceará

Forças

 Elevado apoio do governo do estado para o desenvolvimento

regional e para o ecossistema de inovação.

 Existência de fundo exclusivo para fomentar a inovação: Fundo

de inovação tecnológica do Ceará (FIT).

 Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação como ferramenta de

trabalho recente.

 Plano de Desenvolvimento Econômico com a priorização de

setores de atividade.
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Síntese do diagnóstico do ecossistema: Ceará

Oportunidades

 Alta capacidade para atração de investimento internacional.

 Crescimento da especialização em potenciais setores

econômicos inovadores.

 Vantagem competitiva decorrente da localização geográfica.
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Síntese do diagnóstico do ecossistema: Ceará

Fraquezas

 Baixos investimentos em ciência, tecnologia e inovação.

 Dificuldade de retenção de profissionais qualificados.

 Baixa cultura de inovação.

 Rede de infraestrutura em ciência, tecnologia e inovação 

insuficiente.
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Síntese do diagnóstico do ecossistema: Ceará

Ameaças

 Cenário nacional político e econômico poderia impactar de

maneira negativa o desenvolvimento do estado.
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Principais setores econômicos

Santa Catarina

1. Agronegócio

2. Metal mecânico / Ferramentaria

3. Cerâmica

4. Têxtil

5. Tecnologia de informação e comunicação

6. Madeira
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Setores econômicos pré-selecionados: Santa Catarina

TIC APLICADO 
AO 

AGRONEGÓCIO

METAL 
MECÂNICO 

& 
FERRAMENTARIA

TÊXTIL
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Principais setores econômicos

Ceará

1. Agronegócio

2. Tecnologia de informação e comunicação

3. Energias Renováveis

4. Turismo

5. Recursos hídricos

6. Logística e transporte

7. Saúde

8. Têxtil, confecção e calçados
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Setores econômicos pré-selecionados: Ceará

Serviços e 
medicamentos 
inovadores em 

SAÚDE 

ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
(eólica e/ou 

solar)

Infraestrutura e 
hardware de 

TIC
AGRONEGÓCIO
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Plano de capacitação

Santa Catarina

 Reforçar e potencializar o papel da Secretaria de Estado do Desenvolvimento

Econômico Sustentável.

 Disseminar boas práticas e políticas europeias na temática da especialização

inteligente.

 Fortalecer a iniciativa do Pacto de Inovação.

 Elaborar ferramentas e ações para reter profissionais qualificados no estado.

 Relação indústria x academia: fomentar maior comunicação, adaptar

formação acadêmica de acordo com as necessidades da indústria.
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Plano de capacitação

Ceará

 Elaborar ferramentas e recomendar políticas públicas para fortalecimento da

interação entre pesquisa e desenvolvimento com a indústria.

 Promover aumento de investimento em inovação nas empresas.

 Estimular políticas de equilíbrio territorial na distribuição de resultados e

competências entre os municípios do estado.

 Desenvolver os parques tecnológicos no estado (novos e existentes).

 Disseminar a cultura de inovação no estado.

 Ampliar a relação e comunicação entre os diferentes stakeholders

governamentais no estado (SEDET, SECITECE, SCIDADES, Casa Civil).

 Elaborar ferramentas e ações para reter profissionais qualificados no estado.
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Proposta de matching com regiões europeias – Santa Catarina

Bohemia do Sul (República Checa)

 Forte produção avícola, suína e de aquacultura

 Relevância do setor de tecnologias de produção como indústria de apoio ao

agronegócio

 Interesse em cooperação internacional e experiência prévia de colaboração

com o Brasil (Distrito Federal)

 Interlocutor imediato – Agência de Desenvolvimento Regional



39

Proposta de matching com regiões europeias – Santa Catarina

Baixa Saxônia (Alemanha)

 Aplicação da indústria 4.0 à indústria agroalimentar e à bioeconomia em geral

(setor florestal, mar…)

 Nível de especialização relativamente significativo em green shipping.

 Envolvimento em parcerias de inovação à escala europeia (EIP Agriculture)

 Interlocutor imediato – Chancelaria do Estado (Hanover)
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Proposta de matching com regiões europeias – Santa Catarina

Emília Romagna (Itália)

 Elevada importância do setor agroalimentar e da aquacultura na RIS3

 Case study em matéria de certificação e de clusterização no setor

agroalimentar

 Interesse na cooperação por parte de Santa Catarina (ligações histórico-

culturais)

 Experiência prévia de cooperação da região italiana através da iniciativa IUC-

LAC

 Interlocutor imediato – Agência Regional de Desenvolvimento (ASTER)
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Proposta de matching com regiões europeias – Santa Catarina

Lorraine (França)

 Exemplo de reconversão industrial impulsionado pela RIS3 (da mineração e

metalurgia para processos industriais avançados).

 Elevado interesse em robótica e automação industrial.

 Foco na otimização da utilização dos recursos (p.ex.: energia sustentável).

 Interlocutor imediato – Conseil Régional (Estrasburgo).
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Proposta de matching com regiões europeias – Santa Catarina

Região Flamenga (Bélgica)

 Domínio de especialização focado na logística aplicada à indústria

agroalimentar (transporte de carne, vegetais e congelados, por exemplo).

 Processo de reestruturação do setor têxtil.

 Total conversão da atividade produtiva numa economia do conhecimento.

 Interlocutor imediato – Agência Local de Inovação (VLAIO)
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Proposta de matching com regiões europeias – COMUM

Múrcia (Espanha)

 Foco de atuação (e domínios da RIS3) muito vinculados aos setores prioritários:

setor agroalimentar, em primeiro lugar, mas também saúde (biomedicina),

construção naval, logística marítima, energias renováveis tecnologias hídricas.

 Possível exemplo inspirador de articulação entre atores do ecossistema (boa

rede de centros de pesquisa, parques tecnológicos e clusters).

 Interlocutor imediato: Instituto de Fomento de Múrcia
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Proposta de matching com regiões europeias – Ceará

Brandenburgo (Alemanha)

 Exemplo de cooperação inter-regional (devido ao peso econômico de Berlim,

circundada por Brandenburgo).

 Foco de atuação em áreas-nicho altamente inovadoras dentro do setor da

saúde (biotecnologia para aplicação médica, produção de fármacos, etc.)

 Relevante rede de infraestruturas de apoio à pesquisa e inovação, sobretudo

universidades e centros de pesquisa aplicada.

 Interlocutor imediato: Agência de Desenvolvimento Econômico
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Proposta de matching com regiões europeias – Ceará

Região Norte (Portugal)

 Exemplo de reconversão estratégica dos setores têxtil e calçadista, através da

inovação e da mobilização de setores de apoio (moda, design).

 Iniciativas de cooperação transfronteiriça (Galiza, Espanha).

 Proximidade linguística, cultural e econômica com o Brasil.

 Interlocutor imediato: Comissão de Coordenação Regional e Desenvolvimento
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Proposta de matching com regiões europeias – Ceará

Friuli Venezia Giulia (Itália)

 Especialização na RIS3 no setor de energias (ex.: desenvolvimento de tecnologias

de controle remoto de distribuição de energia).

 Existência de vantagens comparativas para a produção de energias renováveis.

 Importante nó logístico e industrial da Itália.

 Participação prévia na iniciativa IUC-LAC (maior potencial de cooperação

internacional).
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Proposta de matching com regiões europeias – Ceará

Extremadura (Espanha)

 Principal produtor de energia renovável de Espanha (40% da energia solar, por

exemplo).

 Foco das atividades de pesquisa e inovação na área da energia e da biomassa.

 Participação prévia na iniciativa IUC-LAC.

 Interlocutor imediato: Parque Tecnológico de Extremadura.
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Proposta de matching com regiões europeias – Ceará

Catalunha (Espanha)

 Importante rede de clusters e de atores do ecossistema de inovação,

devidamente articulados (@22, ACC1Ó, etc.).

 Foco em atividades de elevado caráter inovador no setor da saúde (exemplo:

indústria farmoquímica).

 Existência de massa crítica (do ponto de vista econômico e tecnológico) para

desenvolver projetos de vanguarda em vários setores.

 Existência de cooperação prévia com o Ceará

 Interlocutor imediato: ACC1Ó
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Proposta de matching com regiões europeias – Ceará

Região Sul (Dinamarca)

 Principal produtor de energia eólica do país.

 Concentra mais de 40% das oportunidades de negócio ligadas ao setor das

energias renováveis no país.

 Domínios de especialização ligados à energia offshore, produção de turbinas

eólicas, etc.

 Ambiência de negócios muito favorável ao empreendedorismo inovador e

tecnológico.

 Interlocutor imediato: governo regional.
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OBRIGADO!

andrebarbosa@spi.pt

mailto:andrebarbosa@spi.pt

