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Introdução

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR REGIONAL AND URBAN

POLICY - Unit Inclusive Growth, Urban and Territorial Development

CALL FOR TENDERS: N° 2017CE160AT142

EU-CELAC COOPERATION ON TERRITORIAL COHESION

EU-CELAC INNOV-AL PLATFORM II PROMOTION OF DECENTRALISED INNOVATION

POLICIES IN CELAC COUNTRIES – BRAZIL

Duração total: 15 meses
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Introdução

Infyde Información y Desarrollo, Espanha

Sociedade Portuguesa de Inovação, Portugal

VTT Technical Research Centre of Finland, Finlândia

European Association of Development Agencies, Bélgica
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Introdução

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

são geradas a partir da lógica da inovação.

 Em 30 anos, foram alcançados um nível de conhecimento e experiência em políticas de

inovação territoriais suscetível à transferência para países / regiões emergentes,

interessadas em evoluir para modelos de crescimento mais altos em conhecimento.

 Junho de 2015: Plano de Ação para a cooperação União Europeia – Países da América

Latina e Caribe (EU-CELAC) foi definido no EU-CELAC Summit em Bruxelas - promover

trocas de experiência e boas práticas entre Europa e CELAC sobre temas relacionados à

coesão territorial e à políticas de desenvolvimento regional.
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Introdução

Outubro de 2017: Joint Innitiative on Research and Innovation (JIRI) – em San Salvador.

Europa e os países CELAC entendem a necessidade de promover a dimensão da

inovação para a cooperação, criando uma agenda bi-regional.

 Innov-al 2 irá dar continuidade ao trabalho da primeira fase do projeto Innov-al, que

contemplou os estados do Pará, Paraná e Pernambuco. Nesta segunda fase

trabalharemos com Ceará e Santa Catarina no Brasil e outros 2 estados no México: Águas

Calientes e Yucatán.



8

III.

II.

Conteúdo

O projeto

Próximos passos

I.
Introdução



9

O projeto

O objetivo geral do projeto é apoiar a disseminação e

a troca de experiências e boas práticas da política

regional europeia e de alcançar maior cooperação

entre as autoridades de dois estados brasileiros: Ceará

e Santa Catarina e duas 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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O projeto

Os objetivos específicos do projeto são:

a. Facilitar o intercâmbio e transferência de informações e

lições aprendidas sobre a promoção de sistemas regionais de

inovação, incluindo vínculos com as políticas nacionais;

b. Incluir a análise das políticas abordadas para apoiar

clusters e PME;

c. Identificar projetos ou programas concretos para o

desenvolvimento de iniciativas de competitividade regional e

nacional que cada estado brasileiro participante possa

implementar no curto prazo.
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Conteúdos a desenvolver

 Tema A): políticas de inovação, políticas de especialização inteligente e seu

papel na descentralização territorial.

 Tema B): fortalecimento e desenvolvimento de sistemas de inovação

territorial.

 Tema C): abordagem de cadeia de valor, cluster e inovação de PMEs.

 Tema D): cooperação entre diferentes atores (público-privado) e territoriais

(regional-nacional).
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Tarefas

Tarefa Componente Cronograma

Tarefa 1 Análise SWOT e Estudo de Possibilidades Outubro 2019

Tarefa 2 Seleção das regiões europeias Novembro 2019

Tarefa 3

2 sessões de treinamento (um em cada estado) Dezembro 2019

2 visitas de estudo para a Europa Março 2020

2 workshops (um em cada estado) Setembro 2019

Conferência Final - única Junho 2020

Atualização da uma plataforma online: INNOV–AL 2 Abril 2020

Tarefa 4 Atividades de comunicação e promoção Fevereiro 2020

Tarefa 5
Atividades para promover conexões entre autoridades e
agentes dos estados, regiões e países participantes

Contínuo

Tarefa 6
Preparação de manuais de recomendação Abril 2020

Formulação de experiências de cooperação piloto Junho 2020
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Objetivos da missão de Setembro 2019

Apresentar o projeto e suas metas;

Fazer a análise SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) do ecossistema de

inovação do estado; identificando os pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças à

adoção de políticas descentralizadas de inovação, e também identificar as necessidades

de capacitação dos agentes brasileiros em matéria de políticas descentralizadas de

inovação / especialização inteligente;

Realizar entrevistas com os atores relevantes do ecossistema de inovação do estado e

Workshop sobre especialização inteligente para construir capacidades .
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Próximos passos

 Sistematização dos resultados desta

primeira missão no contexto do primeiro

relatório do projeto;

 Agrupamento das informações de

vocação das regiões para compor o

Website;

 Definir opções de países europeus para

possíveis cooperações;

 Workshop em Dezembro para a definição

de prioridades de cooperação – com

região presente via Skype;

 Organização das visita de estudo às 2

regiões em Março de 2020 – troca de

experiência presencial e reuniões paralelas

para afinar escopo das iniciativas de

cooperação;

 Proposição de 2 projetos-piloto de

cooperação, e

 Reuniões e operacionalização na

Conferência Final em Junho de 2020.
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OBRIGADA!

susanaseabra@spi.pt

thaissoares@spi.pt

mailto:susanaseabra@spi.pt
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