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II.

Conteúdo

Sessão 2. RIS3: Exemplos e boas práticas

I.
Sessão 1. RIS3. Conceito e componentes
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A origem do conceito de especialização inteligente

O conceito de especialização

inteligente foi proposto em novembro de

2009 por Dominique Foray, Paul David e

Bronwyn Hall no documento “Knowledge

for Growth – Prospects for science,

technology and innovation”.
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O conceito de especialização inteligente

 A especialização inteligente é uma abordagem estratégica ao

desenvolvimento econômico, suportada em adequados processos de

inovação e de pesquisa e desenvolvimento.

 O conceito tem subjacente que a definição de um conjunto reduzido de

áreas prioritárias permitirá canalizar de forma mais eficiente os recursos para

investimentos com maior impacto potencial na economia regional.
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As estratégias de especialização inteligente como condição ex-ante

 No período de programação 2014-2020,

para os Estados-Membros da UE e as suas

regiões poderem beneficiar de fundos

estruturais, a Comissão Europeia incluiu

como condição ex-ante a necessidade de

elaboração de estratégias de pesquisa e

inovação para uma especialização

inteligente (RIS3).
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Aspectos a considerar para consolidar uma estratégia de RIS3: Como

selecionar apoios

A seletividade dos apoios e a identificação das prioridades regionais no âmbito

da RIS3 deverá considerar:

 Os principais ativos regionais, e, se possível, uma combinação original destes;

 O potencial de diversificação desses setores ou domínios;

 A massa crítica e/ ou potencial crítico dentro de cada setor;

 O posicionamento internacional da região como um nó local em cadeias de

valor globais.
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As ações transformadoras

A Especialização Inteligente não é uma estrutura, mas sim uma abordagem focada em

processos.

Neste contexto, e de modo mais concreto, é possível dizer que o processo de

priorização em que assenta a Especialização Inteligente não deve recair apenas na

escolha de setores ou de investimentos individualizados em pesquisa e inovação, mas

também (e principalmente) na definição e seleção de ações transformadoras.
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As ações transformadoras

Uma ação transformadora corresponde a um processo que pretende transformar

determinado setor/estrutura/área de especialização de uma dada região, através da

criação/desenvolvimento de novas capacidades e oportunidades, induzindo uma

mudança estrutural (no setor/estrutura/área e, em última instância, na região) através

da implementação de um conjunto coordenado de ações.
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As ações transformadoras

Transition of tourism towards digital 

products and services in Santiago

Fisheries and sea

product sector in 

modernization

Diversification of the agro-food cluster 

in South East

Creation of a wind energy

cluster in Pontevedra

Modernisation of SMEs towards

industry 4-0 in Vigo (automotive)
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A promoção do processo empreendedor de descoberta

 As estratégias RIS3 procuram o envolvimento de diferentes atores num “processo

de descoberta empreendedora”.

 Assim como nos clusters, é incentivada a criação de redes e relações de hélice

quádrupla, envolvendo o setor privado, o setor público, as entidades do sistema

científico e tecnológico e a sociedade.
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Implicações em termos de políticas públicas

As políticas públicas devem atender a novas realidades:

 A recriação de setores tradicionais através de atividades de maior

valor acrescentado e novos nichos de mercado;

 a modernização através da adoção e disseminação de novas

tecnologias;

 o desenvolvimento de novas atividades econômicas através de uma

evolução tecnológica significativa e de inovações disruptivas;

 a exploração de novas formas de inovação (inovação aberta,

inovação social, inovação de serviços);

 Os impactos positivos da clusterização.
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A importância das ligações externas

 As estratégias RIS3 fomentam uma

maior orientação para o exterior,

procurando que cada região e os

respetivos atores se possam

posicionar em cadeias de valor

brasileiras, europeias e globais e

melhorem as suas ligações e a sua

colaboração com outras regiões,

núcleos e agentes inovadores.

A diferenciação internacional

 Mostra-se relevante evitar

sobreposições e réplicas de estratégias

de desenvolvimento.

 As estratégias RIS3 incentivam as regiões

a adotarem políticas realistas

adaptadas às suas capacidades,

oportunidades e necessidades.
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Alguns desafios RIS3

1. Assegurar que a oferta de P&D regional se adequa às 

necessidades das empresas

2. Assegurar que os resultados da P&D realizada é utilizado 

pelas empresas

3. Apoiar a emergência de empresas inovadoras

4. Assegurar que os recursos humanos se adequam às 

prioridades estabelecidas

5. Disponibilizar serviços de apoio intensivos em 

conhecimento
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A Plataforma S3

 Com o objetivo de criar uma rede de

apoio às regiões no desenvolvimento das

suas RIS3, a Comissão Europeia, através do

Institute for Prospective Technological

Studies, lançou em 2011 a Plataforma S3

(Smart Specialisation Platform).
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A Plataforma S3

 A Plataforma S3 tem como principal objetivo fornecer serviços de apoio aos

responsáveis pela definição de políticas, bem como contribuir para o debate

acadêmico em torno do conceito de especialização inteligente. Entre os

serviços disponibilizados pela Plataforma S3 incluem-se:

 Elaborar Guias e Policy Briefs relacionados com a especialização inteligente;

 Organizar sessões de informação para os decisores políticos;

 Capacitar os responsáveis políticos;

 Facilitar o acesso a dados relevantes relacionados com a especialização

inteligente;

 Participar em projetos de pesquisa em áreas relacionadas com a

especialização inteligente.
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A Plataforma S3 – Documentos relevantes

 Foray, D., Goddard, J., Goenaga Beldarrain, X., Landabaso, M.,

McCann, P., Morgan, K., Nauwelaers, C. e Ortega-Artilés, R. (2012).

Guide to Research and Innovation Strategies for Smart

Specialisation (RIS3);

 Kempton, L., Goddard, J., Edwards, J., Hegyi, F. e Elena-Pérez, S.

(2013). Universities and Smart Specialisation. S3 Policy Brief Series No.

03/2013;

 Nauwelaers, C., Kleibrink, A. e Stancova, K. (2014). The Role of

Science Parks in Smart Specialisation Strategies. S3 Policy Brief Series

No. 08/2014;

 Rosa Pires, A., Pertoldi, M., Edwards, J. e Hegyi, F. (2014). Smart

Specialisation and Innovation in Rural Areas. S3 Policy Brief Series

No. 09/2014.
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Orientações metodológicas

Seguindo de perto o Guia para a RIS3 desenvolvido pela

Plataforma S3, o desenvolvimento da RIS3 considera 6 Etapas

metodológicas:

1. A análise do contexto regional e do potencial de

inovação;

2. Definição e animação de uma estrutura de governança;

3. O desenvolvimento de uma visão compartilhada sobre o

futuro da região;

4. A seleção de um conjunto limitado de prioridades para o

desenvolvimento regional;

5. A definição de um “mix” de políticas adequado;

6. A integração de um sistema de monitoramento robusto.

Fonte : Guide to RIS3, Março 2012
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Componentes RIS3

Fonte: EURADA
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1º passo: Análise

Análise do contexto regional e do potencial de inovação:

 Especialização científica e tecnológica da região;

 Especialização econômica regional;

 Análise das necessidades de pequenas e médias empresas

e das respectivas barreiras para inovação e

 Diagnóstico do apoio à inovação derivado da

infraestrutura da região.

Resultado: identificação dos gaps, elaboração de propostas

para a melhora na infraestrutura de suporte à inovação,

melhor uso do financiamento público.
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2º passo: Governança

De acordo com o “Guide to Research and Innovation Strategies

for Smart Specialisation”, as RIS3 devem prever modelos de

governança com as seguintes estruturas:

 Equipe de Gestão (Management Team), com funções

executivas;

 Grupo de Acompanhamento (Steering Group), com funções de

monitoramento e orientação;

 Grupo de Verificação (Mirror Group), com a função de verificar

a adequação das metodologias seguidas e efetuar

recomendações sobre o processo de implementação.
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3º passo: visão compartilhada 

Desenvolvimento de uma visão compartilhada sobre o futuro:

 Passo político da especialização inteligente;

 Atrair stakeholders regionais para o projeto – ter um grande

líder significa um agente facilitador nesse passo;

 Todos tenham o mesmo objetivo para trabalhar em direção

à transformação da região, provocando o consenso

regional necessário para os próximos passos
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4º passo: conjunto limitado de prioridades

A seleção de um conjunto limitado de prioridades para o

desenvolvimento regional:

 Especialização inteligente = fazer escolhas inteligentes,

selecionar as prioridades corretas, canalizar recursos para

os investimentos que têm altos potenciais de impacto na

economia regional;

 Definir objetivos concretos e alcançáveis baseados na

vantagem competitiva;

 A considerar: capacidades-chave, habilidades,

diversificação de mercado, massa crítica, posição

internacional da região.
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5º passo: “mix” de políticas 

A definição de um “mix” de políticas adequado;

 A experiência europeia mostra que é uma boa prática

combinar a adoção de estratégias com um Acordo e um

Plano de Ação, e, concomitantemente, o lançamento de

um Projeto-Piloto;

 Definição de inúmeras ações para as áreas prioritárias, de

entrega de projetos, de grupos-alvo, dos atores e suas

responsabilidades, de linha do tempo, e identificação de

investimentos.
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6º passo: sistema de monitoramento robusto

Estabelecer indicadores de monitoramento e avaliação de

planejamentos:

 Indicadores de contexto e relação à regiões similares;

 Indicadores de resultados para cada componente da

estratégia e

 Indicadores de progresso das ações tomadas.
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Aspectos a considerar para consolidar uma estratégia de RIS3: 

Como selecionar apoios

Em cada país – programas temáticos e regionais 



26

II.

Conteúdo

Sessão 2. RIS3: Exemplos e boas práticas

I.
Sessão 1. RIS3. Conceito e componentes



27

Visão

A Região Centro pretende reforçar a sua condição de laboratório vivo, orientado pelas

necessidades e pelas bases territoriais específicas.

Para este desígnio regional, é essencial a mobilização das seguintes dimensões:

(i) Tirar partido dos múltiplos recursos endógenos, das infraestruturas existentes, dos territórios

e dos agentes regionais;

(ii) Potenciar a capacidade de criação de conhecimento, (…) aproximando o sistema

científico e tecnológico das atividades económicas, sociais e criativas;

(iii) Consolidar a região como espaço inovador, mobilizador, libertador do potencial

individual e coletivo, gerador de emprego e de valor económico, social e territorial;

(iv)Reforçar a produtividade e a coesão territorial a partir das dinâmicas RIS3, afirmando a

Região Centro como um território que valoriza a resposta aos desafios societais,

designadamente a economia circular e o envelhecimento ativo e saudável.

RIS3 Centro de Portugal
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RIS3 Centro de Portugal

Domínios Diferenciadores 
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RIS3 Centro de Portugal

 No caso da RIS3 Centro, foram

definidas 4 áreas horizontais no

âmbito das quais se pretende

dinamizar o surgimento de novas

atividades. Sinaliza-se a área da

inovação territorial, que prevê o

desenvolvimento de projetos

relacionados com a inovação social

que permitam reforçar a

atratividade e a qualidade de vida

nos territórios rurais.
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Navarra - Espanha

 A estratégia de modernização de Navarra foi lançada para manter e melhorar não apenas a

competitividade regional e o PIB per capita, mas também seu desenvolvimento humano e

seus níveis de sustentabilidade ambiental até 2030.

 A «Moderna Navarra» integra mais de 90 planos pré-existentes e visa liderar a transição

estrutural regional de uma economia baseada na indústria para uma economia baseada no

conhecimento.

 O governo de Navarra desempenhou um papel crucial ao fornecer o impulso para o

desenvolvimento da estratégia, em particular facilitando a coordenação dos principais atores

acadêmicos, empresariais, sociais e políticos.

 Os setores de nicho, como a biomedicina ou aparelhos médicos, foram identificados como

especializações. Regiões com setores semelhantes foram visitadas, a fim de aprender com

elas e desenvolver especializações de nicho ao tentar evitar duplicações.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bardenas_Reales_4.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bardenas_Reales_4.jpg
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Flandres - Bélgica

 A região tem caminhado para uma transformação política, concentrando-se em

cadeias de valor, clusters econômicos, inovação aberta e "grandes projetos", que

são investimentos seletivos em domínios orientados para o futuro, com alto

potencial de inovação e crescimento e grande impacto social.

 6 áreas prioritárias:

 Eco inovação;

 Energias renováveis;

 Mobilidade sustentável e logística;

 Inovação nos cuidados de saúde;

 Inovação social;

 Transformação industrial.
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RIS3 Norte de Portugal

Na RIS3 Norte, foram identificadas como áreas prioritárias:

 Ciências da vida e saúde;

 Cultura, criação e moda;

 Recursos do mar e economia;

 Capital humano e serviços especializados;

 Indústrias da mobilidade e ambiente;

 Sistemas avançados de produção;

 Sistemas agroambientais e alimentação;

 Capital simbólico, tecnologias e serviços do turismo.
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RIS3 Alentejo - Portugal

 No caso da RIS3 Alentejo, foram

identificadas 5 áreas prioritárias,

destacando-se a área associada às

tecnologias e serviços especializados da

economia social, que visa a criação de

soluções tecnológicas inovadoras que

promovam uma melhor oferta de serviços

sociais, dando resposta aos novos desafios

societais.
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Valência - Espanha

Algumas das prioridades de investimento são:

 QUALIDADE DE VIDA

 Agrifood, cosméticos e produtos domésticos

 Promoção e cuidados de saúde eficientes

 Turismo e qualidade de vida

 PRODUTOS INOVADORES

 Bens de consumo personalizados

 Habitat, habitação e ambiente

 PROCESSOS AVANÇADOS DE MANUFATURA

 Automotivo e mobilidade

 Bens de capital
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Wielkopolska - Polônia

O governo regional tomou algumas medidas visando a melhoria da cooperação entre

os diferentes intervenientes do sistema regional de inovação. As ações estão

relacionadas a alguns dos objetivos operacionais da RIS3 em Wielkopolska, tais como:

 Aumentar o número de empresas que cooperam na atividade de inovação

 Aumentar o número de empresas que implementam os resultados da atividade de

P&D

 Iniciar um sistema de informação, aconselhamento e apoio ao treinamento,

permitindo que os beneficiários usem os serviços oferecidos por diferentes atores.

do sistema de inovação, concebido para necessidades específicas das empresas.
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Múrcia - Espanha

Objetivos gerais:

 Estimular a criação e transferência de

conhecimento;

 Reforçar o empreendedorismo e a

criação de empresas, valorizando o

conhecimento;

 Promover a qualificação e

especialização de recursos humanos;

 Apoiar as capacidades relacionadas

com a economia e o conhecimento da

região de Múrcia e a sua incorporação

na economia global;

 Promover a P&D&I cooperativa e

multidisciplinar entre todos os agentes

públicos e privados;

 Estimular a criação e participação da

rede;

 Incentivar a cultura inovadora e a

inovação social.

Áreas prioritárias:

 Cadeia agroalimentar;

 Meio ambiente e ciclo da água;

 Logística e transporte;

 Habitat;

 Saúde, biomedicina e bem-estar;

 Turismo;

 Atividades relacionadas ao mar;

 Energia.
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OBRIGADA!

susanaseabra@spi.pt

thaissoares@spi.pt
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