Estudo de disseminação de boas
práticas internacionais de
transferência de tecnologia e
conhecimento
Relatório final
Dezembro 2020

Ficha Técnica
Título
Estudo de disseminação de boas práticas internacionais de
transferência de tecnologia e conhecimento
Relatório Final
Promotor / Cliente
Agência Nacional de Inovação
Autoria
EY-Parthenon
Coordenação
Sandra Primitivo
Painel de especialistas
Hermano Rodrigues
Hugo Pinto
Paulo Madruga
Equipa técnica
Daniel Costa
Diogo Martins
Rui Ferreira
Sofia Ferreira
Ref.ª 1877/20-EYP
Dezembro 2020

Índice
1.

Introdução ...................................................................................................................................... 2

2.

Northern Netherlands Alliance ......................................................................................................... 5
2.1. Enquadramento histórico e geográfico..................................................................................... 5
2.2. Operacionalização e implementação da boa-prática ................................................................ 7
2.3. Impacto e desafios futuros .................................................................................................... 10

3.

Flanders Innovation and Entrepreneurship Agency ........................................................................ 12
3.1. Enquadramento histórico e geográfico................................................................................... 12
3.2. Operacionalização e implementação da boa-prática .............................................................. 13
3.3. Impactos e desafios futuros................................................................................................... 17
3.4. Fatores críticos de sucesso ................................................................................................... 18

4.

ADItech e Tractor Projects ............................................................................................................ 19
4.1. Enquadramento histórico e geográfico................................................................................... 19
4.2. Operacionalização e implementação da boa-prática .............................................................. 20
4.3. Impactos e desafios futuros................................................................................................... 23

5.

Ecossistema de inovação industrial de Gotemburgo ...................................................................... 25
5.1. Enquadramento histórico e geográfico................................................................................... 25
5.2. Desenvolvimento de um ecossistema de inovação industrial .................................................. 26
5.3. Impactos e desafios futuros................................................................................................... 29

6.

Monitorização da RIS3 da Região Emilia-Romagna ....................................................................... 31
6.1. Enquadramento histórico e geográfico................................................................................... 31
6.2. Operacionalização e implementação da boa-prática .............................................................. 32
6.3. Impactos e desafios futuros................................................................................................... 37

7.

Conclusão .................................................................................................................................... 39

Estudo de disseminação de boas práticas internacionais de transferência de tecnologia e conhecimento

1. Introdução
O presente relatório caracteriza cinco boas práticas internacionais em matéria de transferência de
tecnologia e conhecimento (TTC) e a sua replicabilidade no contexto nacional, atentando na conjugação do
policy-mix nacional e europeu para a promoção da transferência de conhecimento.
Este trabalho tem como objetivo recolher informação e exemplos de sucesso implementados noutros países
que sirvam de inspiração para a introdução de melhorias futuras do policy mix nacional, nomeadamente na
criação de novos (ou melhorados) mecanismos facilitadores e promotores das dinâmicas de transferência
de tecnologia e de conhecimento, tendo em vista a sua valorização económica.
Para a seleção das cinco boas práticas internacionais a estudar foram considerados cinco critérios vistos
como relevantes tendo em conta as atuais necessidades de política nacional, os quais foram devidamente
consensualizados com a Agência Nacional de Inovação (ANI):

•

Implementação de modelos de governação multinível, hélice quádrupla ou órgãos específicos
criados
O conceito de governação multinível refere-se habitualmente a sistemas de governação onde existe
uma dispersão de autoridades em sentido ascendente, descendente e horizontal entre níveis de governo
– local, regional, nacional e supranacional – e entre esferas e setores, incluindo estados, mercados e
sociedade civil. A governação multinível representa um formato flexível e adaptativo de governação
onde estruturas formais e informais se desenvolvem para que agentes de diversas esferas e níveis
participem no desenvolvimento de medidas implementáveis, mutuamente aceites e analisadas
coletivamente. Neste sentido, a abordagem multinível pode contribuir para a otimização do processo de
elaboração de políticas e para o desenvolvimento de mecanismos adequados ao contexto específico
onde as mesmas são implementadas. Este sistema de negociação e gestão aberta pode também
fomentar maior inovação e capacidade de resolução de problemas. O modelo de hélice quádrupla surge
no contexto da criação de ecossistemas de inovação que requerem a participação de diferentes atores:
governo, empresas, universidades e sociedade civil. Nos modelos de hélice quádrupla, a inovação é
criada através de processos interativos nos quais cada grupo de atores contribui com o seu
conhecimento, criando um processo de inovação mais aberto e transparente, baseado nos princípios
de investigação e inovação responsáveis.

•

Entrepreneurial Discovery Process (EDP)
É um processo de contínua interação entre empresas, centros de saber e, referencialmente, utilizadores,
que ajuda a desenvolver novas ideias e descobertas ("entrepreneurial discoveries"). Estas descobertas,
se focadas e suportadas na coesão mútua, podem expandir-se e tornar-se num leque coerente de
inovações e traduzir-se em novas vantagens competitivas para os territórios onde o processo se
desenrola. É um processo que está no coração do desenho das estratégias de especialização inteligente
na Europa.

•

Formas de integrar atores em dinâmicas coletivas e redes - Os processos de transferência de
tecnologia e conhecimento incorporam dinâmicas complexas e multidimensionais, integrando um
conjunto de atores, domínios de conhecimento e competências. Estas dinâmicas criam fortes
complementaridades e interdependências que refletem a natureza coletiva do processo, mas, ao
mesmo tempo, exigem esforços direcionados para a coordenação e participação dos atores e
recursos envolvidos. Os mecanismos a utilizar para facilitar a integração dos atores no processo de
transferência de tecnologia e conhecimento dependem do contexto e dos objetivos a atingir.

•

Instrumentos de monitorização/acompanhamento de dinâmicas de transferência de
conhecimento e inovação
Frequentemente, as ferramentas convencionais de gestão de projetos não são suficientes para gestão
e monitorização dos processos de transferência de tecnologias e conhecimento, que apresentam
diversas particularidades e muitas vezes envolvem um número alargado de stakeholders de diferentes
esferas. Como tal, este tipo de processo requer novas ferramentas e indicadores que garantam os
resultados pretendidos. Identificar as fases que compõem os processos de transferência de tecnologia
e conhecimento, definir indicadores relevantes para monitorizar cada uma das fases e estruturar um
instrumento / sistema integrado para acompanhar a evolução do processo são práticas importantes para
assegurar que quaisquer riscos ou constrangimentos são rapidamente identificados e devidamente
endereçados. Subjacente a este exercício de monitorização e acompanhamento do processo de
transferência de conhecimento deve estar uma metodologia rigorosa que permita apurar quais os
fatores-chave para o sucesso dos projetos.
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•

Utilização de sinergias entre diferentes Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) e
outros instrumentos do policy mix nacional e europeu
Os objetivos dos vários programas de apoio existentes sobrepõem-se em inúmeras situações, pelo que
os vários instrumentos utilizados apresentam sinergias potenciais do ponto de vista dos beneficiários,
podendo ser capitalizados para intensificar os resultados dos projetos de investimento. Em termos
teóricos, haverá situações em que os fundos podem ser complementares quando, na ótica do ciclo de
vida do projeto, podem ser utilizados numa forma sequencial, paralela, alternativa ou combinada. No
entanto, habitualmente, os instrumentos de política são delimitados por áreas temáticas e objetivos de
diferentes naturezas (e.g. I&D, inovação, qualificação, internacionalização) que afetam um mesmo
projeto estratégico de investimento ao longo do seu ciclo de vida. A organização destes instrumentos
acaba por criar lacunas de cobertura no policy mix que funcionam como barreiras ao longo do fluxo do
conhecimento e, consequentemente, criam ineficiências na sua utilização.

Considerando estes cinco critérios de boas práticas, foram identificados 27 casos de estudo como
potenciais demonstradores de um ou mais critérios selecionados (Tabela 1). A construção desta préseleção de casos foi baseada no conhecimento e experiência acumulados pela EY-Parthenon na temática
dos ecossistemas de inovação, em sugestões de especialistas e em sugestões da própria ANI, bem como
através de desk research realizada na fase inicial deste trabalho.
Para servir o intuito deste estudo em encontrar soluções replicáveis no contexto nacional, procurou-se
identificar casos de estudo em países com alguma semelhança com Portugal, seja em termos culturais,
económicos ou de dimensão geográfica / demográfica.
Com base numa breve descrição dos casos identificados e de uma análise tempestiva do seu potencial, a
equipa da ANI responsável pelo acompanhamento deste trabalho selecionou os cinco casos de estudo
previstos em sede de caderno de encargos, a saber:

•

Nothern Netherlands Alliance (Países Baixos);

•

Flanders Innovation and Entreperneurship Agency (Bélgica);

•

Tractor Projects e ADItech (Espanha);

•

Ecossistema de Inovação industrial da Volvo em Gotemburgo (Suécia);

•

Monitorização da RIS3 da Região da Emilia Romagna (Itália).

A caraterização de cada umas das cinco boas práticas selecionadas respeitou um modelo flexível de estudo
de caso. Tendo em conta a diversidade de temáticas a abordar e especificidades de cada caso, as questões
de investigação foram sendo ajustadas aos argumentos e características que cada caso ia evidenciando.
Contudo, procurou-se responder às seguintes questões base:

•

Qual é a boa prática de TTC?

•

Qual o âmbito territorial em que a boa prática foi aplicada?

•

Qual a caracterização (high level) do contexto em que a mesma é aplicada (e.g. maturidade do
sistema de inovação, indicadores de desempenho em matéria de inovação)?

•

Quais são os principais intervenientes no desenho e operacionalização da boa prática?

•

Quais são os principais atores do sistema de inovação na produção de conhecimento, na interface
tecnológica e na valorização do conhecimento?

•

Quais foram os pré-requisitos necessários à implementação da boa prática?

•

De que forma a boa prática foi implementada e qual o grau de desenvolvimento da mesma atualmente
(i.e., quais as suas etapas de operacionalização)?

•

Quais foram os principais fatores críticos de sucesso durante a implementação da boa prática?

•

Quais foram os principais ganhos e impactos com a implementação da boa prática?

Em termos metodológicos, os estudos de caso foram desenvolvidos essencialmente com base em desk
research, tanto através do recurso a bibliografia disponível e de pesquisa de informação como através da
análise de estatísticas disponíveis caracterizadoras do território onde o caso de desenvolve.
Os capítulos deste relatório estão estruturados de acordo com os estudos de caso realizados e elencados
acima. Os estudos de caso não estão conectados entre si, pelo que têm uma leitura autónoma, no entanto
realizou-se uma síntese das principais lições da experiência no capítulo final de conclusões.
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Características
do país

Posicionamento
no EIS

Replicabilidade

1









SME Voucher R&I Call

2









Atlantic Bridge - University Bridge Fund

3









InnoBasque

4











Northern Netherlands Alliance

5











Flanders Innovation and Entrepreneurship

6









H-FARM

7











Planeamento estratégico da RIS3 da Região da Toscana

8











Tractor Projects e ADItech

9











EIT Digital

10









European Space Agency – Business Incubation Centers

11









Ecossistema de Inovação Industrial da Volvo em Gotemburgo

12









Rede OTRI

13









Basque Research and Technology Alliance

14









Grupo SPRI

15









MICRA Gateway

16









SATT Network

17









HESA UK

18









Knowledge Transfer Ireland

19









Monitorização da RIS3 da Região da Catalunya

20









Monitorização da RIS3 da Região da Emilia Romagna

21









Swiss Technology Transfer Association

22









Transfera.cz

23









NEFERTITI

24







Incredible - Innovation Networks for Cork, Resins & Edibles

25







SmartAgriHubs

26









Agricultural European Innovation Partnership

27













Monitorização
TVC

Vinnova Runner Up Programme

Integração
Atores

#

EDP ou PDL

Critérios
complementares

Governança
Inovação

Boas práticas internacionais

Sinergias FEEI

Tabela 1. Síntese da seleção dos casos de estudo.






Legenda:  - contexto pouco parecido ou replicável,  contexto parecido ou replicável,  contexto bastante parecido ou perfeitamente
replicável + seleção suplente de estudo de caso (na coluna de avaliação),  seleção preferencial de estudo de caso.
Fonte: EY-Parthenon, com base em várias fontes identificadas nas descrições de cada estudo de caso
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2. Northern Netherlands Alliance
Constituída há mais de 20 anos, a Northern Netherlands Alliance (SNN) é a entidade que une as três
províncias (Drenthe, Fryslân and Groningen) e as quatro maiores cidades (Groningen, Leeuwarden, Emmen
e Assen) do Norte dos Países Baixos, com o objetivo último de fortalecer a economia destas regiões. O
crescimento inclusivo, sustentável e inteligente é o principal propósito do Norte dos Países Baixos e, como
tal, a força motriz do trabalho desenvolvido pela SNN.
A SNN foi pioneira no desenvolvimento de uma Estratégia de Especialização Inteligente (RIS3), assente no
conceito do Entrepreneurial Discovery Process (EDP) contínuo. A SNN é a principal entidade responsável
pela operacionalização desta estratégia, iniciada em 2012, e pela respetiva implementação e monitorização.
Uma característica distintiva desta estratégia prende-se com o facto de não priorizar ou excluir setores de
atividade específicos. Ao invés, a RIS3 do Norte dos Países desenvolve-se em torno de quatro desafios
sociais:

•

Saúde, demografia e bem-estar;

•

Segurança alimentar, agricultura sustentável e bioeconomia;

•

Eficiência energética e energias limpas;

•

Água potável e segura.

Estes desafios societais estão definidos para o âmbito europeu e sobre o qual também se desenvolve o
respetivo policy mix (e.g. Horizonte 2020), o que permitiu um alinhamento imediato das políticas regionais
com as europeias.
O trabalho desenvolvido pela SNN é um reconhecido exemplo de boas práticas na promoção do processo
de EDP, conceito core para o desenvolvimento da RIS3 da região. A operacionalização e implementação
desta estratégia resultou de um verdadeiro processo de co-criação, que implicou a interação contínua do
conjunto de stakeholders que compõem o modelo da hélice quádrupla: empresas, centros de saber,
governo e sociedade civil.
Para assegurar o permanente e efetivo envolvimento de um vasto grupo de atores nas redes e
ecossistemas de inovação, a SNN desenvolveu com sucesso variados mecanismos de coordenação destes
agentes, garantindo que em todas as fases do trabalho cada uma das hélices do modelo supracitado estava
devidamente representado.
Finalmente, a eficiência no acompanhamento e monitorização das dinâmicas de inovação e transferência
de conhecimento na região revelou-se essencial para a implementação bem-sucedida da RIS3. Neste
âmbito, em conjunto com a University of Groningen, a SNN criou o Northern Netherlands Innovation Monitor,
uma ferramenta essencial para a monitorização e desenvolvimento da RIS3 da região, dado que permite
um permanente alinhamento deste com a tendência evolutiva do sistema de inovação da região.

2.1. Enquadramento histórico e geográfico
O contexto histórico e geográfico no Norte dos Países Baixos foi um elemento essencial para o
desenvolvimento da estratégia operacionalizada e implementada pela SNN.
O território holandês está organizado em 13 regiões, das quais 3 constituem o Norte dos Países Baixos,
uma das áreas com menor densidade populacional do país. No que diz respeito à atividade de I&D e
inovação, o governo central dos Países Baixos é, tipicamente, o principal responsável pela elaboração de
políticas e a principal fonte de financiamento destas atividades. No entanto, ao longo dos últimos anos,
observou-se uma regionalização no desenho de políticas e definição de estratégias para o desenvolvimento
e inovação. Esta mudança foi potenciada pelo facto das atividades de I&D se terem tornado proeminentes
nos FEEI.
Historicamente, as regiões que constituem o Norte dos Países Baixos registam um índice de inovação
inferior à média nacional, classificando-se como moderate/strong innovators no Regional Innovation
Scoreboard da UE (os Países Baixos são um innovation leader no European Innovation Scoreboard). Nos
últimos anos, a discrepância entre o Norte dos Países Baixos e as restantes regiões tem diminuído,
observando-se, portanto, uma tendência de aproximação à média nacional.
Dois fatores que estarão na origem das diferenças históricas entre as regiões em análise relacionam-se
com o próprio tecido empresarial do Norte dos Países Baixos e com as características da força de trabalho
da região.
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Gráfico 1. Índice de inovação nos Países Baixos
‘vs’ Regiões SNN | 2019

Gráfico 2. Variação do índice de inovação nos
Países Baixos ‘vs’ Regiões SNN | 2011-2019
11,3

139

119
100
88
10,4

Países Baixos

Groningen

Friesland

Drenthe

Países baixos

Média das regiões SNN

Fonte: Regional Innovation Scoreboard 2019, análise EY-Parthenon

O norte dos Países Baixos é caracterizado por uma elevada percentagem de PME (cerca de 95%), que
representam mais de 70% do emprego gerado na região. Adicionalmente, a dimensão das PME tem
demonstrado ser insuficiente para explorar economicamente o conhecimento existente e/ou gerar novo
conhecimento. Esta insuficiência é apontada como um dos principais entraves à inovação na região. De
facto, cerca de 74% das empresas do Norte dos Países Baixos são consideradas Followers ou NonInnovators de acordo com o SME Innovation Pyramid, uma percentagem significativamente superior ao total
nacional.
Simultaneamente, a força de trabalho da região é marcada por uma reduzida proporção de pessoas com
ensino superior quando comparada com a média nacional e europeia. Note-se, no entanto, que a região de
Groningen apresenta um perfil diferente das restantes regiões em análise no que diz respeito ao nível de
escolaridade da população, patenteando valores alinhados com a média nacional. A proporção da
população com ensino superior aumentou nos últimos anos de forma transversal às regiões abrangidas
pela SNN. Ainda assim, os valores registados em 2019 situam-se abaixo da média holandesa. O aumento
do nível de escolaridade e do tempo de vida dedicado ao estudo continua, por isso, a ser uma prioridade
da região.

Gráfico 3. Proporção da população entre os 24 e os 65 anos com ensino superior em 2019 e
variação entre 2011 e 2019
45%
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40%
38%

40%
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Fonte: Eurostat, análise EY-Parthenon
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2.2. Operacionalização e implementação da boa-prática
2.2.1.

RIS3 e desafios societais

A RIS3 das regiões que compõem o Norte dos Países Baixos começou a ser desenvolvida pela SNN no
início de 2012, num processo de co-criação que envolveu um vasto grupo de stakeholders. Este processo
caracterizou-se por uma lógica bottom-up em que o governo não conduziu o processo, como geralmente
acontece, não teve um papel central no conteúdo dos textos finais.
A criação da RIS3 concluiu-se no mesmo ano. A operacionalização do documento foi aprovada por todos
os stakeholders envolvidos no processo. Nesse sentido, em 2013, iniciou-se o processo de
operacionalização da RIS3 através da criação da Northern Netherlands Innovation Agenda (NIA), que veio
intensificar a cooperação entre os vários stakeholders que compõem o modelo da hélice quádrupla. Um
Strategy Counsel, posteriormente substituído pela Task Force RIS3, foi criado com o objetivo de gerir este
processo. Depois, foi também criado o Northern Innovation Board (NIB), enquanto organismo responsável
por fomentar e monitorizar a implementação da RIS3. A Task Force e o NIB são compostos por membros
dos diferentes grupos de stakeholders da hélice quádrupla. O trabalho diário destes organismos é
organizado em torno de equipas de projetos, cada uma delas composta por 10 a 15 elementos de diferentes
hélices do modelo mencionado1.
A ligação criada entre vários agentes de diversas esferas do ecossistema de inovação revelou-se essencial
para a operacionalização prática da RIS3. O envolvimento de um grupo mais vasto de stakeholders foi
facilitado pela organização de várias iniciativas de trabalho dedicadas a temas específicos, chamadas de
Regional Power Sessions. Estas sessões, em que participaram mais de 150 elementos, foram
complementadas com sessões online de maior dimensão, garantindo o envolvimento de empresas, de
centros de saber, autoridades governamentais e sociedade civil.

Figura 1. Eixos da análise das principais forças da região

O principal fator distintivo da RIS3 e do NIA relaciona-se com o facto destas estratégias não priorizarem
nenhum setor de atividade, cluster ou área. Dada a convicção de que nenhuma entidade deverá traçar a
direção de uma economia a priori, a RIS3 estruturou-se em torno de quatro desafios societais:
• Saúde, demografia e bem-estar;
• Segurança alimentar, agricultura sustentável e bioeconomia;
• Eficiência energética e energias limpas;
• Água potável e segura.

1

Beyond EDP in the Northern Netherlands, SNN. Acedido em Outubro de 2020 através de https://www.snn.nl/en/smart-specialisation)
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Estes desafios não se esgotam nos limites da região Norte dos Países Baixos, sendo, ao invés, aplicáveis
a toda a Europa. Esta abordagem permitiu criar uma estratégia inclusiva, dado que qualquer agente ou
atividade pode estar envolvida na resolução dos desafios delineados, e dinâmica, uma vez que este
processo cria espaço para o desenvolvimento de áreas de especialização não identificadas à partida.
Os quatro desafios supramencionados foram selecionados com base num processo analítico intenso
desenvolvido pelos principais stakeholders da região. Esta análise estruturou-se em dois eixos:

•

Análise dos principais clusters da região, uma vez que neles se concentra uma importante fonte de
inovação. Nesta análise foram identificados sete clusters que, por terem maior alinhamento com os
desafios societais estipulados e evidenciarem maior potencial de crescimento futuro, foram
considerados estratégicos para o desenvolvimento e implementação da RIS3: Agrifood, Chemistry,
Healthy Ageing, Energy, Water Technology, Sensor Systems e Tourism & Recreation.

•

Análise da economia da região como um todo, o chamado Regional DNA, cujo estudo foi desenvolvido
em três camadas: (i) análise SWOT conduzida pelo Northern Netherlands’ Social and Economical
Council; (ii) análise SWOT para sete setores industriais relevantes na região e (iii) análise SWOT para
uma área geográfica mais vasta, ou seja, não restrita ao Norte dos Países Baixos.

2.2.2.

Do plano à prática

A implementação, na prática, da Estratégia de Especialização Inteligente no Norte dos Países Baixos
estruturou-se em sete atividades, todas elas com o objetivo comum de fomentar a colaboração na região,
estimulando a criação de um ambiente de inovação2.
Em primeiro lugar, a abordagem aos desafios societais previamente estipulados implicou a cooperação
entre um vasto grupo de stakeholders. Para estabelecer uma rede de contactos duradoura entre os
diferentes atores, a SNN tem promovido eventos de networking (por vezes online), formações e workshops
que envolvem empresas, autoridades publicas, centros de saber e sociedade civil. Adicionalmente, a SNN
desenvolveu eficazes ferramentas de comunicação (destacando-se o seu website) com os vários elementos
do sistema de inovação e que utiliza para disseminar as melhores práticas e projetos a acontecer na região
e para anunciar oportunidades de apoio a empresas e centros de saber.
Em segundo lugar, foram desenvolvidas áreas cujo potencial de inovação era elevado, dando origem aos
chamados Innovation Environments (ou Innovation Hubs), que se revelaram essenciais para facilitar o
processo de EDP na região. Tipicamente, estes núcleos de inovação materializaram-se em espaços físicos
que abrigaram atividades de investigação, de incubação de novas empresas ou mesmo dos apelidados
Living Labs. Os Living Labs, criados para aumentar a capacidade de inovação das PME da região, são
redes colaborativas estabelecidas entre universidades, empreendedores, PME e utilizadores finais com o
objetivo de desenvolver e testar inovações em ambiente real. O Energy Senses3, um dos Living Labs criados
e em desenvolvimento no Norte dos Países Baixos, é uma infraestrutura de I&D de larga escala e de âmbito
longitudinal, estando dispersa pelas habitações de cerca de 10.000 famílias da região com o objetivo de
registar toda a informação sobre os padrões de consumo energético. O Energy Senses é um projeto da
Energy Academy Europe4, promovido pela University of Groningen e apoiado pela SNN, que procura criar
uma plataforma de apoio às PME facilitadora não só do acesso a dados cruciais para o desenvolvimento
de novas soluções energéticas, mas também da aproximação à população e ao consumidor final, permitindo
que os produtos desenvolvidos possam ser testados em ambiente real. Em paralelo, existe espaço para
iniciativas colaborativas não físicas, isto é, espaços digitais onde diversos atores do sistema de inovação
da região podem, ativamente, reunir-se, debater e cooperar no processo de investigação.
Em terceiro lugar, a SNN procurar atrair e promover o envolvimento das PME da região, fortalecendo a sua
base de conhecimento. A proporção elevada de pequenas empresas na região faz com que estas assumam
um papel fundamental no processo de EDP. Nesse sentido, este eixo de ação materializou-se na
organização de eventos e dinâmicas de networking destinados à aproximação das PME aos principais
centros de saber da região e a empresas de maior dimensão, no estabelecimento de redes de inovação (os
Innovation Hubs) e no apoio personalizado prestado pelo SNN.

2

Northern Netherlands Alliance. (2015). Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3). Acedido através do link
https://www.snn.nl/en/smart-specialisation.
3 EnTranCe, A next step for Energysense: A living lab for innovative SMEs. Acedido (2020) através do link https://www.entrance.org/energy-academy-europe-a-next-step-for-energysense-a-living-lab-for-innovative-smes/.
4 A Energy Academy Europe (EAE) é um centro internacional especializado em transição energética com foco na educação, investigação
e inovação. A EAE resulta da colaboração entre a Hanze University of Applied Science e a University of Groningen, sendo apoiada por
vários parceiros empresariais do setor da energia.
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Em quarto lugar, a SNN é a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional que gere parte dos
FEEI para a região, o principal instrumento de política pública para financiar e estimular o conceito de EDP
na região. Através deste programa, a SNN concede apoios a iniciativas que estão em linha com a RIS3 e,
por consequência, com os desafios societais previamente traçados. Esta realidade facilita a conjugação
entre os programas europeus (de que são exemplo o Interreg, ESF, EAFRD, EMFF e Horizonte 2020) com
os programas nacionais e regionais. Os benefícios fiscais para projetos de inovação concedidos pelo
Ministério da Economia – os Innovation Vouchers (créditos fiscais até 7.500€, concedidos a PME
holandesas, cujas iniciativas de investigação estejam orientadas para o mercado e os projetos sejam
desenvolvidos em colaboração com entidades de I&D nacionais) são disso um bom exemplo, bem como os
vários projetos de consultoria de inovação promovidos pela própria SNN.
Com base na RIS3 e na NIA, o Programa Operacional Regional, em implementação desde 2014, tem-se
focado em duas prioridades da região: a promoção da inovação e o incentivo à economia de baixo carbono,
assim como a possíveis sinergias entre as duas prioridades. Estas prioridades traduzem-se em quatro
objetivos específicos5.

•

Promoção da inovação:

- Reforço do capital humano na região (atualmente, as competências necessárias ao tecido
empresarial da região não são, sistematicamente, comunicadas/partilhadas, dificultando o
alinhamento das ofertas formativas por parte das instituições de ensino com as necessidades
presentes e futuras);

- Estímulo da produção de conhecimento (uma das principais barreiras à inovação no Norte dos
Países Baixos prende-se com a carência de conhecimento no seio das PME, limitando a inovação,
pelo que a SNN pretende promover e estender a base de conhecimento das PME da região);

- Promoção da valorização económica (tendencialmente, as pequenas empresas da região colocam
poucos produtos ou serviços novos no mercado, pelo que a SNN pretende apoiar sobretudo as
últimas fases do processo de inovação, entre o desenvolvimento dos novos produto e a sua
introdução no mercado);

•

Economia de baixo carbono: aumentar a proporção de inovações na região especificamente
orientadas para a redução de gases com efeito de estufa.

Note-se que este Programa Operacional não se destina a financiar todo o ciclo de inovação, focando-se em
estágios considerados estratégicos para responder a debilidades identificadas no sistema regional de
inovação. Assim, foca-se em apoiar projetos com uma maturidade tecnológica entre TRL3 (prova de
conceito) e TRL7 (demonstração de protótipos em ambiente operacional), pondo em evidência um foco
claro no mercado.
Em quinto lugar, foi crucial criar estruturas de governação para a implementação da RIS3 e do Programa
Operacional Regional. Estas estruturas são exemplo de boas práticas no que diz respeito à aplicação do
modelo de governança baseado no conceito de hélice quádrupla, uma vez que todas elas implicaram o
envolvimento de um vasto e diverso grupo de stakeholders. O Economic Board Northern Netherlands foi
criado com o propósito de encorajar e supervisionar a implementação prática da RIS3 e da NIA. Foram,
ainda, criados o ERDF Expert Committee (destinado à avaliação dos pedidos de apoio) e o ERDF
Supervisory Committee (destinado à governação do programa operacional).
Em sexto lugar, para garantir que as diversas ambições da estratégia definida eram atingidas e se
mantinham atualizadas, o SNN desenvolveu sistemas de monitorização, compilados no supramencionado
Innovation Monitor, desenvolvido em conjunto com a University of Groningen. Com base num inquérito de
larga-escala realizado anualmente às PME (mais de 3.000 participantes) da região, o Innovation Monitor
faz a consolidação de vários outros estudos e ferramentas de monitorização, de modo a evitar sobreposição
de dados e, simultaneamente, incluir na análise os restantes grupos de stakeholders que compõem o
modelo de hélice quádrupla.
A informação recolhida por esta ferramenta é crucial para compreender as tendências do EDP da região,
ou seja, para identificar em que áreas se tem registado mais esforço de inovação e perceber se existem
áreas/descobertas emergentes com potencial de crescimento futuro. Adicionalmente, o Innovation Monitor
permitiu à SNN, na qualidade de entidade gestora do Programa Operacional Regional, desenvolver um
indicador de avaliação do grau de inovação. A ferramenta de monitorização inclui o conceito de Innovation
Pyramid, que permite classificar as PME da região de acordo com o seu grau de inovação, podendo estas
ser agrupadas em 5 categorias: leaders, developers, adopters, followers e other small businesses. Ao incluir
este conceito, esta ferramenta permite à SNN avaliar a evolução do perfil das PME no que diz respeito à
sua capacidade de inovação.

5

Operational Programme European Regional Development Fund 2014-2020, Northern Netherland Alliance. Acedido (2020) através do
link https://www.snn.nl/en/erdf-and-projects.
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Figura 2. Sumário das fases de implementação da Estratégia de Especialização Inteligente

Fonte: análise EY-Parthenon

Por último, a implementação bem-sucedida da RIS3 no Norte dos Países Baixos implicou a cooperação
além-fronteiras, uma vez que, sucessivamente, as cadeias de valor mais relevantes para a economia da
região não se restringem à própria região. Por esse motivo, a SNN pretende criar ecossistemas de inovação
multirregionais, com cadeias de valor por toda a Europa. Neste sentido, a SNN tem promovido várias
iniciativas promotoras da cooperação inter-regional e tem uma participação ativa em projetos de cooperação
inter-regional, financiados por programas europeus com esse fim, como o Interreg ou o Horizonte 2020.

2.3. Impacto e desafios futuros
Atualmente, são vários os instrumentos de promoção da inovação, transferência de conhecimento e
cooperação sectorial e inter-regional operacionalizados nas regiões em análise, dado o sucesso da SNN.
Para converter conhecimento em soluções é importante promover a co-criação, a exploração e a
experimentação de novas ideias em ambiente real. Atualmente, esta região é líder europeia no que diz
respeito a Living Labs. O Lifelines6 (um estudo iniciado em 2006 que visa a monitorização de 165.000
residentes do Norte dos Países Baixos durante 30 anos com o intuito de investigar o envelhecimento
saudável da população e o Energy Senses7 já mencionado anteriormente (um estudo de larga escala sobre
o consumo doméstico de energia que, simultaneamente, permite que os participantes se envolvam e
participem ativamente no processo de inovação) constituem dois bons exemplos.
Os desafios societais traçados na RIS3 são bastante complexos, implicando, por isso, soluções compósitas.
A cooperação entre setores de atividade e organizações é essencial para alcançar respostas completas e
adequadas. Como tal, a implementação de cross-overs entre setores revelou-se um fator crítico para o
sucesso na implementação da RIS3, das entidades cofinanciadas e dos projetos cofinanciados com FEEI.
A título de exemplo, refira-se o Carbohydrate Competence Centre (CCC), que é um centro de conhecimento
especializado na área do carboidratos, atravessando os temas do agroalimentar, envelhecimento saudável
e energia. Atualmente, o CCC é reconhecido internacionalmente pelos resultados obtidos, sendo o centro
de saber líder nos Países Baixos nas suas áreas de atuação.
Finalmente, a SNN está envolvida em várias iniciativas de cooperação inter-regional que se têm revelado
bastante profícuas, não só para a região como para toda a Europa. Por exemplo, a SNN está a colaborar
com a Agência para o Desenvolvimento Regional no Noroeste da Roménia com o objetivo de ajudar a
implementar um modelo semelhante (mas adaptado) na construção e implementação da RIS3 desta região.

6

Zijlema, W.L., Smidt, N., Klijs, B. et al. (2016), The LifeLines Cohort Study: a resource providing new opportunities for environmental
epidemiology. Arch Public Health 74, 32.
7

EnTranCe. A next step for Energysense: A living lab for innovative SMEs. Acedido (2020) através do link https://www.en-trance.org/energy-academy-europe-a-next-step-for-energysense-a-living-lab-for-innovative-smes/.
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Neste processo foram já identificadas áreas de prioridade comuns às duas regiões, que permitirão a
realização de projetos e/ou oportunidades de colaboração transfronteiriços.8

2.3.1.

Fatores críticos de sucesso

Os principais fatores críticos para o sucesso na operacionalização e implementação da RIS3 no Norte dos
Países Baixos e das dinâmicas de transferência de tecnologia e conhecimento entre os vários quadrantes
da hélice quádrupla relacionam-se com (i) o contexto histórico e geográfico em que a boa prática foi
implementada e (ii) com a própria metodologia na criação e implementação da estratégia.
A RIS3 da região, em vez de indicar setores estratégicos específicos, designou 4 desafios societais a
endereçar pelo sistema de inovação regional. Esta abordagem mostrou-se muito inclusiva, dado que
nenhuma atividade/setor foi tida como prioritária ou excluída à partida, o que promoveu a participação de
um grupo de stakeholders mais amplo.
O envolvimento dos vários grupos de stakeholders da hélice quádrupla, através de organização de sessões
regionais, grupos de trabalho e organismos de gestão mistos também foi um fator essencial para a
promoção da aceitação generalizada da agenda criada e, por consequência, para o incentivo à participação
de um grupo ainda mais alargado de agentes nos projetos dinamizados pela SNN.
A reduzida dimensão das empresas da região, cujos empreendedores têm, tipicamente, experiência em
aplicar conhecimento a necessidades específicas, fez do Norte dos Países Baixos o ambiente propício para
disseminação de resultados de atividades de I&D.
A Responsabilidade Social é um conceito extremamente valorizado pela comunidade da região, que se
assumiu como um importante incentivo à participação, quer de indivíduos, quer de organizações, em
projetos pilotos e de investigação, facilitando o processo de envolvimento de um grupo mais amplo de
stakeholders.

2.3.2.

Desafios enfrentados

Os principais desafios sentidos pela SNN estão relacionados com a fase de implementação da RIS3 e das
atividades implicadas nesse processo.
O apoio da SNN à inovação na região envolve a combinação de um conjunto de políticas europeias,
nacionais e regionais. Nesse sentido, o número de instrumentos disponíveis é vasto e, por isso, complexo.
Uma das principais dificuldades sentidas relacionou-se com a carência de conhecimentos sobre estes
instrumentos por parte das empresas da região, que surge associada a processos burocráticos longos,
gerando ineficiências no apoio dado pela SNN. Diminuir a fragmentação entre instrumentos de suporte à
inovação e promover ações de comunicação e informação sobre os instrumentos disponíveis são dois
desafios futuro identificados pela SNN.
As várias iniciativas promovidas pela SNN no sentido de promover a cooperação no desenvolvimento de
novas tecnologias não mostraram capacidade para atingir todo o tecido empresarial da região. As empresas
envolvidas representam uma minoria e são as que, à partida, têm já maior predisposição para inovar e se
renovar. Atrair mais empresas e incentivá-las a juntar-se ao processo de EDP é também um dos principais
desafios enfrentados pela SNN.

8

N.E. Romania, N. Provinces Alliance. Strategic Cooperation with North Netherlands. Acedido (2020) através do link
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/strategic-cooperation-with-north-netherlands?inheritRedirect=true.
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3. Flanders Innovation and Entrepreneurship Agency
A Flanders Innovation and Entrepreneurship Agency (AIO) é a entidade responsável pela implementação
de políticas nos domínios de economia, inovação e empreendedorismo na Flandres (Bélgica), bem como
pela gestão dos fundos destinados ao apoio a empresas e projetos sediados nesta região.
Atualmente, a AIO integra perto de 350 colaboradores e, em parceria com os principais atores do sistema
de inovação regional e nacional e com o apoio de fundos europeus (em particular, dos programas EUREKA,
E.E.N. e Horizonte 2020), está focada em 4 eixos de ação:

•
•
•
•

Estímulo do crescimento da região com base em inovação;
Promoção do empreendedorismo;
Apoio aos clusters regionais;
Promoção de um contexto favorável à inovação.

O trabalho desenvolvido pela AIO é o reflexo de um modelo de governação da inovação pouco convencional
em países com a dimensão da Bélgica. Este modelo baseia-se no conceito de governação multinível,
observando-se uma dispersão da autoridade entre diversos níveis de governo.
A Estratégia de Especialização Inteligente (RIS3) delineada para a região assenta numa política de
clusterização direcionada, através da qual o Governo da Flandres procura apoiar o desenvolvimento de
iniciativas de cooperação que envolvam os vários elementos que compõem o modelo da hélice tripla
(empresas, centros de saber e governo) em torno de domínios específicos.
O Sistema Científico e Tecnológico (SCT) da Flandres é um dos mais maduros e densos da Europa. Nesse
sentido, esta região é um reconhecido exemplo de gestão bem-sucedida dos agentes do ecossistema de
inovação, de promoção da cooperação entre estes e, ainda, de uma monitorização eficaz da evolução desse
sistema.

3.1. Enquadramento histórico e geográfico
O contexto histórico e geográfico da região da Flandres terá sido um elemento crítico para o sucesso e os
resultados alcançados pela AIO, cujo trabalho desenvolvido é, hoje, um reconhecido exemplo de boas
práticas em variados domínios, sobretudo no que se relaciona com o modelo de governação da inovação
implementado.
O território belga encontra-se dividido em quatro “áreas linguísticas” – território dutch, território bilingue
dutch/francês, território francês e território alemão – e é composto por três comunidades (Flamenga,
Francesa e Alemã) e três regiões (Flamenga, Bruxelas Capital e Walloon). Embora incentivado pela
heterogeneidade cultural do território, o federalismo que caracteriza o país é resultado de um processo de
mudança gradual iniciado em 1970. Atualmente, a elaboração de políticas no país é operacionalizada e
executada por diferentes entidades, organizadas em três níveis de autoridade, cada um deles com
competências distintas: o Governo Federal, o Governo da Comunidade e o Governo Regional. O modelo
de federalismo belga tem, assim, características únicas, entre as quais se destaca (i) o facto de não existir
partilha de poderes e competências entre as entidades mencionadas, (ii) não existir qualquer hierarquia
entre autoridades e (iii) cada entidade possuir o seu próprio parlamento, administração, legislação ou órgão
consultivos.
Atualmente, as regiões belgas têm total autoridade no que diz respeito a políticas de inovação e
investigação aplicadas ao desenvolvimento económico. Ao Governo Federal cabe a gestão dos institutos
científicos federais, a legislação de propriedade de proteção intelectual e os programas de investigação
core do país (defesa, saúde pública e energia nuclear).
A Flandres é uma região autónoma localizada no Norte da Bélgica composta por 5 províncias (Antuérpia,
Limburgo, Flandres Oriental, Brabante Flamengo e Flandres Ocidental), sendo Bruxelas a sua capital.
Desde 1980, as instituições da Comunidade Flamenga e as instituições da Região da Flandres optaram por
se unir e, por essa via, criar órgãos governativos únicos. Nesse sentido, a Flandres possui um único
Parlamento, Governo, Administração e corpo consultivo.
Atualmente, a população da Flandres representa cerca de 58% da população residente na Bélgica.
Similarmente, a economia flamenga (medida pelo PIB) representa 59% do PIB nacional. Adicionalmente, a
região regista a maior parcela de investimento em atividades de I&D no país (sendo o Governo da Flandres
a principal fonte de fundos públicos) e é considerada uma das economias mais abertas e com uma tradição
de colaboração com outras regiões europeias bastante enraizada.
A região da Flandres é caracterizada por um sistema de inovação bastante maduro, sendo considerado
pelo Regional Innovation Scoreboard 2020 uma região Innovation Leader.
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Figura 3. Peso da região da Flandres no cotexto nacional, em termos de população, PIB gerado e
despesa em I&D | 2018
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Fonte: Eurostat, análise EY-Parthenon

3.2. Operacionalização e implementação da boa-prática
3.2.1.

Sistema científico e tecnológico da Flandres

O SCT da região da Flandres9 é bastante desenvolvido e maduro, características que se refletem num
elevando número de atores, cada um deles com características e competências bastante distintas.
À exceção dos órgãos governamentais, os diversos stakeholders deste sistema encontram-se
genericamente organizados em sete segmentos:

•

Intermediários de inovação - Entidades de ligação entre as agências públicas, empresas,
empreendedores e promotores de projetos. Este segmento inclui intermediários financeiros,
infraestruturas de apoio à ciência e empreendedorismo (como incubadoras e parques científicos) e
redes de contacto baseadas em plataformas partilhadas destinadas à partilha de conhecimento e de
desafios tecnológicos.

•

Universidades - as cinco universidades que compõem a Comunidade da Flandres, gerando
aproximadamente 90% da produção científica não privada.

•

Empresas da região - São um elemento essencial para o SCT da Flandres, uma vez que cerca de
70% do investimento em I&D parte delas.

•

Centros de investigação estratégica - Para além das universidades, existem na Flandres quatro
centros de investigação de referência mundial nas suas áreas de atuação (Imec, VIB, VITO, Flanders’
Make), cada um deles direcionado para áreas específicas e deram, já, origem a centenas de spin-offs
e start-ups;

•

Clusters e centros de investigação coletiva acreditados pela AIO - Incluem parques científicos e
tecnológicos e centros de inovação e incubação de empresas.

•

Institutos científicos governados por outras autoridades - Neste segmento, estão incluídos dez
estabelecimentos científicos geridos sob a tutela do Governo Federal (incluindo museus, bibliotecas,
observatórios espaciais e meteorológicos e centros de investigação científica alinhados com os
objetivos científicos do país) e organizações e plataformas europeias e internacionais.

•

Gabinetes de transferência de tecnologia e conhecimento (TTO) - Localizados nas universidades da
região e nos Centros de Investigação Estratégica, estes organismos são os principais responsáveis
pelas dinâmicas de transferência de conhecimento e tecnologia entre os vários atores do SCT e a
sociedade.

9

Geerts, N., Van Langenhove, M., Viaene, P., Verdoodt, P. (2017), STI in Flanders, Flemish Government - Departement EWI.
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A complexidade do SCT da Flandres exige um modelo de governação da inovação estruturado, em que as
competências de cada órgão estejam nitidamente definidas.
Atualmente, a dinamização do sistema científico, tecnológico e de inovação da região da Flandres é um
domínio do Ministério do Trabalho, Economia, Inovação e Desporto. Este Ministério, à semelhança dos
restantes que compõem o Governo da Flandres, é composto por um departamento responsável pela
preparação e elaboração de políticas – o Departamento de Economia, Ciência e Inovação (EWI) –, por
quatro agências governamentais responsáveis pela execução das respetivas políticas e pela gestão
orçamental – a Flanders Innovation and Entrepreneurship (AIO), sobre a qual o presente estudo se
debruça, a Research Foundation Flanders (FWO), a Flanders Holding Company (PMV) e a Limburg
Investment Company (LRM) e por dois órgãos consultivos independentes – o Flanders Social and Economic
Council (SERV) e o Flanders Advisory Council for Innovation and Enterprise (VARIO).
Desta forma, é função do EWI preparar, monitorizar e avaliar políticas públicas nos campos da ciência,
inovação e empreendedorismo, com vista à promoção da excelência na investigação científica, de um clima
empresarial atrativo e sustentável e de uma sociedade criativa, inovadora e empreendedora.

Figura 4. Estrutura governamental da Flandres nos domínios da Economia, Ciência e Inovação

Estabelecida em 2016 após a fusão da Agentschap Ondernemen (AO, Enterprise Flanders) com a
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT, Agency for Innovation by Science and
Technology), a AIO é a agência governamental responsável pela implementação de políticas económicas,
de inovação e direcionadas às empresas na Flandres. A AIO acolhe, também, a Enterprise Europe Network
(EEN) Flanders e é a Autoridade de Gestão dos FEEI alocados à região.
O apoio prestado pela AIO à inovação e ao empreendedorismo na região assenta num policy mix que
conjuga eficazmente apoios financeiros diretos (de origem europeia, nacional ou regional) com apoios
indiretos, materializados em serviços de consultoria a empresas e centros de investigação, em atividade de
networking e de coordenação entre diversos atores do sistema científico e tecnológico da Flandres,
estimulando a cooperação entre estes e, finalmente, de apoio ao EWI na elaboração de políticas,
estudando, por exemplo, a eficácia de diferentes instrumentos, programas e iniciativas políticas.
O trabalho desenvolvido pela AIO segue uma abordagem bottom-up em que, quer os incentivos concedidos
quer os serviços de consultoria prestados, são atribuídos a iniciativas propostas pelos próprios promotores.
O esquema VIS (Flemish Cooperative Innovation Networks), criado em 2001 e mantido até aos dias de
hoje, foi uma das primeiras iniciativas com vista à colocação de empresas e empreendedores no driver seat
do processo de inovação. Por definição, projetos iniciados ao abrigo do esquema VIS partem de um
problema específico ou de uma oportunidade identificada na região ou além-fronteiras, e um conjunto de
empresas, juntas, propõem soluções inovadoras, aplicadas no curto-prazo e com um claro valor
acrescentado para um grupo mais amplo de stakeholders.
O principal critério de elegibilidade de projetos apoiados pela AIO é a existência de uma componente de
inovação tecnológica. Esta abordagem permite que a AIO adapte sistematicamente os seus instrumentos
de política, ampliando ou estreitando a trajetória de inovação, de acordo com as necessidades do sistema
científico, tecnológico e de inovação a cada momento.

14

Relatório Final

3.2.2.

Política de clusterização

Nos últimos anos, a região da Flandres tem desenvolvido agendas para a política pública nos domínios da
ciência, tecnologia e inovação cada vez mais direcionadas para indústrias estratégicas, orientadas para o
mercado e para a clusterização.
Em 2013, o Governo da Flandres elaborou um concept paper sobre a especialização inteligente ("A Smart
Specialization for a Targeted Cluster Policy"). Este documento, que retrata a evolução da política na década
anterior, define a "Targeted Cluster Policy" como uma estratégica política, de natureza vertical, que visa
identificar um número limitado de clusters de extrema importância para a região que, estando mais focados
na aproximação ao mercado, deverão ser priorizados em apoios públicos. Em 2014, na policy note "20142019 for Work, Economy, Science and Innovation", o Governo da Flandres definiu o conceito de "cluster"
como um esforço de colaboração entre os diversos atores que constituem o modelo da hélice tripla com
vista ao desenvolvimento de cadeias de valor inovadoras em domínios específicos.
Em 2015, o Concept Paper on a Cluster Policy fez a distinção entre dois tipos de iniciativas de clusterização:

•

Innovative Business Networks - Iniciativas de pequena dimensão que surgem através de uma
abordagem bottom-up. Estas iniciativas são apoiadas por um período de três anos com o objetivo de
organizarem uma colaboração dinâmica num domínio específico, com a ambição de promoverem a
competitividade das empresas em colaboração.

•

Spearhead Clusters - Clusters de larga-escala, que se encontram a desenvolver e implementar
iniciativas de longo-prazo que envolvem a colaboração de empresas, centros de saber e governo
(hélice tripla). Estes clusters são complementares aos temas e domínios em que os Centros de
Investigação Estratégica (Imec, VIB, VITO, Flanders’ Make) trabalham ativamente. Os Spearhead
Clusters recebem um apoio plurianual (de 10 anos) para desenvolver e implementar os respetivos
programas de competitividade.

A identificação dos Spearhead Clusters envolveu um conjunto de análises prévias conduzidas pelo Flemish
Council for Science and Innovation (VRWI), que viria a dar origem ao Flemish Science and Innovation
Council (VARIO) em 2017. Em 2006, o VRWI tinha conduzido uma análise SWOT do potencial científico e
tecnológico da Flandres, em comparação com a União Europeia. Essa análise foi combinada com um
estudo europeu que identificou 15 áreas-chave para o futuro da Europa. A partir destes estudos, e
recorrendo ao aconselhamento de um abrangente grupo de especialistas, foram identificados seis clusters
temáticos que deveriam ser priorizados na região:

•

Logis-tech (transporte, logística e gestão da cadeia de produção);

•

Health-tech (TIC e serviços de saúde);

•

Medi-tech (cuidados de saúde, alimentação, prevenção e tratamentos);

•

Nano-tech (novos materiais, nanotecnologia e indústria);

•

Socio-tech (TIC para inovação socioeconómica);

•

Eco-tech (energia e ambiente para serviços e indústria).

Em 2012, um novo estudo foi conduzido pelo VRWI a partir dos trabalhos realizados em 2006. Este novo
estudo estava orientado para o horizonte temporal 2015 e objetivava o estabelecimento de prioridades
científicas, tecnológicas e de inovação que permitissem dar resposta aos principais desafios societais:
energia, mobilidade, envelhecimento populacional, saúde, ambiente e alterações climáticas. Esta análise
implicou um levantamento de (i) tendências socias nacionais e internacionais e (ii) tendências relacionadas
com ciência, tecnologia e inovação. As tendências identificas foram confrontadas, resultando num modelo
com diversas áreas de transição. Paralelamente, o VRWI estudou as principais forças e fraquezas da
Flandres nos campos da investigação científica, desenvolvimento tecnológico, inovação e atividade
económica. Com base nas conclusões das duas análises descritas, um comité designado para o efeito
identificou sete áreas prioritárias para a região:

•

Society 2.0;

•

E-Society;

•

Food;

•

Health – Well-being;

•

Smart Resources Management & Manufacturing Industries;

•

Urban Planning, Mobility Dynamics & Logistics;

•

New Energy Demand and Delivery.

15

Estudo de disseminação de boas práticas internacionais de transferência de tecnologia e conhecimento

Posteriormente, os principais atores nas áreas estratégicas identificadas foram convidados a apresentar
propostas para a formação de Spearhead Clusters. Esta análise é atualizada periodicamente, para garantir
o permanente alinhamento dos apoios prestados pela AIO com as principais forças e necessidades da
região e além-fronteiras.
A política de clusterização na região da Flandres caracteriza-se por um mecanismo de financiamento misto,
que envolve fontes públicas e privadas. De facto, este apoio dirige-se não só às organizações dos clusters
(como se verifica noutras regiões europeias), mas também a empresas e start-ups.
A AIO é a entidade responsável pelo implementação desta política, incluindo o que diz respeito à gestão de
orçamento e à atribuição de fundos a iniciativas. Neste âmbito, o orçamento anual da AIO é de,
aproximadamente, 600 milhões de euros, podendo variar de ano para ano. Destes, cerca de 3 milhões são
alocados ao apoio dos 6 Spearhead Clusters e 3 milhões estão afetos ao apoio das 20 Innovative Business
Networks. Os spearhead clusters podem ser financiados com fundos públicos durante um período de 10
anos, no montante máximo anual de 500 000€. As Innovative Business Networks podem ser financiadas
durante um período de 3 anos, no montante máximo anual de 150 000€. Em ambos os casos, a proporção
de fontes públicas de financiamento não pode ultrapassar os 50%, sendo que o restante financiamento
deverá provir de fontes privadas.

3.2.3.

Do plano à prática

As políticas concebidas pelo Governo da Flandres foram, posteriormente, implementadas pelas várias
agências criadas para esse fim, sendo, como referido, a AIO a principal responsável pelas políticas no
âmbito da ciência, tecnologia e inovação.
As ações da AIO estruturam-se em cinco pilares de atuação:

•

Estímulo do crescimento da região com base em inovação, visando apoiar as PME da região para que
estas adquiram condições para crescer, se transformarem e inovar. Neste âmbito, a AIO gere um
vasto leque de instrumentos de financiamento / apoios direcionados para diferentes necessidades das
empresas e diferentes fases do processo de inovação. Adicionalmente, a AIO atribui anualmente
vários prémios a empresas que se destacam pelas boas-práticas em domínios diversos (por exemplo,
o recém-criado Prémio Compensação Covid), que, para além de incluírem um incentivo financeiro,
promovem a competitividade na região e permitem divulgar resultados a todos os atores do SCT.

•

Apoio ao empreendedorismo, que visa apoiar iniciativas de empreendedorismo alinhadas com a visão
estratégica da região através de incentivos indiretos, em particular serviços de consultoria, programas
de mentoring e apoio à internacionalização. Para prestar estes serviços, a AIO estabeleceu uma
ampla rede de parceiros dispostos a colaborar com os empreendedores da região, numa dinâmica
colaborativa.

•

Suporte aos clusters da região, através do apoio, direto e indireto, aos Spearhead Clusters e às
Innovative Business Networks. Estes dois tipos de iniciativas são identificados pela AIO numa
abordagem bottom-up, ou seja, através de candidaturas efetuadas pelas próprias entidades que,
seguidamente, são analisadas para aferir o seu grau de maturidade, alinhamento com as principais
forças da região e capacidade de resposta aos desafios societais delineados para o território europeu.
Depois de serem acreditadas pela AIO, o roadmap de cada cluster é desenvolvido e aprovado, e a sua
estrutura de gestão estratégica é estabelecida. Posteriormente, os clusters podem ser financiados até
50% através de fundos públicos. No entanto, o apoio prestado pela AIO não se esgota nestes apoios
financeiros, complementando-os com a prestação de serviços de apoio ao crescimento das empresas
(através da atração de investimento e atividades de formação, por exemplo), facilitando e apoiando a
criação de novos negócios e estimulando, de forma proativa, atividades de I&D no seu seio.

•

Promoção de um contexto favorável à inovação, através da facilitação do desenvolvimento de áreas
industriais na região, criando pontes entre os diversos agentes do ecossistema. A maturidade do
sistema de inovação da Flandres traduz-se num vasto conjunto de stakeholders, cuja gestão é
complexa. A AIO é responsável por fortalecer as ligações entre estes atores e promover a
transferência de conhecimento. Na região da Flandres, os principais atores do sistema de inovação na
produção de conhecimento (em particular universidades e centros de investigação) possuem os seus
próprios TTO, sendo eles mesmos responsáveis pela disseminação de conhecimento e tecnologia
gerada, pela sua proteção e pela sua valorização. Ora, a AIO atua de forma complementar aos
esforços desses atores, até porque uma considerável parte do conhecimento gerado na região tem
origem nas empresas e no espírito empreendedor de alguns indivíduos. Para tal, a AIO organiza
vários eventos de divulgação de resultados e sessões de aconselhamento (em temas como
aproximação ao mercado, comercialização da tecnologia desenvolvida, proteção da inovação ou
certificação necessária em algumas indústrias) e discussão entre diversos agentes, incentivando a
partilha de conhecimento, desafios e de eventuais dificuldades. Estas sessões tipicamente ocorrem
em espaços físicos e contam com a participação de um elevado número de stakeholders, no entanto,
existem também sessões online. Para incentivar a colaboração entre os diversos agentes do
ecossistema de inovação, a AIO promoveu a criação de plataformas de networking e de unidades de
I&D de âmbito colaborativo (como, por exemplo, o Vlaams Instituut voor Biotechnologie – VIB).
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•

Acompanhamento e monitorização da I&D e da inovação, dado que as iniciativas de política pública, a
evolução do ecossistema científico e a atribuição dos fundos disponíveis são avaliadas de forma
estrutural em vários eventos, publicações, reports e apresentações públicas, sendo esta uma
responsabilidade partilhadas por vários órgãos políticos e ao longo dos diversos níveis
governamentais da região. Os principais atores neste campo são as várias agências governamentais
que recolhem e partilham dados através dos seus relatórios de atividades e orçamentos, enquanto o
VARIO publica estudos, benchmarks e relatórios de aconselhamento, e o EWI Department atua como
o elemento agregador dessa informação, tratando-a e estruturando-a para futuras decisões políticas.

Caixa de Texto 1. Vlaams Instituut voor Biotechnologie – VIB
O VIB é um instituto de investigação descentralizada que está especializado em biotecnologia, cujos departamentos,
laboratórios e unidades de investigação estão dispersos por quatro universidades da região.
A descentralização deste instituto permitiu fazer uso das melhores características de cada uma das universidades
e estreitou a ligação existente entre estas.
Com esta abordagem, o VIB criou um "ecossistema de inovação extensivo", que apoia os seus membros em
diversas dimensões – planos de negócios, serviços de suporte a PPI, realização de provas de conceito, incubação
e financiamento de spin-outs. O VIB associou ainda a componente de financiamento da inovação através da criação
da V-Bio Ventures, cofinanciada pelo Banco Europeu de Investimento.
O VIB publica anualmente um relatório com os principais resultados e métricas de monitorização do trabalho
desenvolvido em matéria de transferência e valorização do conhecimento. Atualmente, o VIB é reconhecido como
um centro de conhecimento de excelência líder a nível mundial nas áreas de ciências da vida e biotecnologia, com
excelente reputação no domínio da transferência de tecnologia.

3.3. Impactos e desafios futuros
A implementação das políticas descritas resultou na emergência de várias áreas de especialização na
região da Flandres que, para além de representarem forças da região, estão alinhadas com as
megatendências nacionais e europeias.
Atualmente, a Flandres tem 6 Spearhead Clusters e 20 Innovative Business Networks (Tabela 2).

Tabela 2. Spearhead Clusters e Innovative Business Networks da região da Flandres
Catalisti - Cluster for Sustainable Chemistry and Synthetics
SIM - Cluster for Materials
Spearhead
Clusters

FLUX50 - Cluster for Energy
VIL - Cluster for Logistics and Transport
Flanders Food - Cluster for Agro-food
Blue Cluster - Cluster for Blue Growth

Innovative
Business
Networks

Air Cargo Belgium

IBN Composieten

Bouwindustrialisatie & off site construction

Innovatieve Coatings

B-hive

IoT4Society

Cluster BIM

IoT Value Chain – The Beacon

Digitising Manufacturing

MaaS

EUKA

Offshore Energy

FLAG

Power to Gas

Flanders' Bike Valley

Smart Buildings in Use

Flanders.Health

Smart Digital Farming

Groen Licht Vlaanderen

Space 4.0
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Esta dinâmica de especialização em setores-alvo permitiu à região tornar-se uma referência em
determinados domínios. A título de exemplo, a Flandres é uma referência nas áreas da biotecnologia,
ciências da vida e da tecnologia aplicada à medicina. De facto, estas áreas eram já uma importante força
da região e uma aposta antiga do Governo da Flandres. Foi nesse sentido que o VIB, um dos quatro centros
de investigação estratégica, foi criado. As atividades desenvolvidas pelo VIB são complementares à missão
do Flanders.Health, o cluster da Saúde e Biotecnologia, composto por cerca de 60 membros.
A RIS3 da Flandres está a ser atualizada. Apesar dos tópicos centrais permanecerem semelhantes, o novo
documento estará especificamente mais orientado para a construção de conexões em falta entre os
diversos instrumentos de apoio à inovação existentes na região da Flandres, nomeadamente living
laboratories e projetos demonstradores, uma vez que estes contribuem para o estímulo de desenvolvimento
de produto e respetiva introdução / disseminação no mercado.
Adicionalmente, o grande desafio da RIS3 da Flandres é promover possíveis conexões entre áreas de
especialização já existentes no território, fortalecendo mutuamente cada uma delas e dando origem a novas
atividades. Um exemplo desta prática é a promissora ligação entre a nanotecnologia e a saúde com o
objetivo de dar resposta à indústria emergente de diagnóstico molecular em medicina personalizada.

3.4. Fatores críticos de sucesso
Os principais fatores críticos para o desenvolvimento bem-sucedido do SCT da região da Flandres
relacionam-se, sobretudo, com o modelo de governação implementado. A Bélgica possui uma longa
tradição no que diz respeito à descentralização da autoridade política em sentido ascendente, descendente
e horizontal entre níveis de governo, pelo que existem já vários mecanismos de coordenação contínua entre
as diferentes esferas que garantem uma governação eficaz, assente no constante alinhamento de forças
políticas.
O modelo belga de federalismo tem características únicas que o distinguem de modelos semelhantes
implementados noutros países. A autoridade política belga encontra-se distribuída por 3 pilares: o pilar
federal, o pilar da comunidade e o pilar da região. Esta tripartição do poder político possui características
distintivas que se assumiram como fatores-chave para a operacionalização e implementação das políticas
acima descritas, em particular: (i) o facto de não existir partilha de poderes e competências entre
autoridades políticas federais, regionais ou da comunidade, (ii) não existir qualquer hierarquia entre os
diferentes níveis políticos e (iii) cada autoridade política possuir os seus próprios órgãos legislativos,
administrativos e consultivos. Estas características específicas do modelo belga conferem independência a
cada um dos níveis de governo e, simultaneamente, asseguram a otimização do processo de elaboração
de políticas e de mecanismos de implementação adequados ao contexto da região da Flandres.
O conceito de EDP, central para a elaboração da RIS3 da Flandres, estava já estruturalmente enraizado na
elaboração de políticas nos domínios da Ciência, Tecnologia e Inovação da região há bastantes anos. De
facto, desde 2001, a Flandres coloca empresas e empreendedores no driver seat do processo de inovação,
numa dinâmica bottom-up, através dos supracitados VIS-projects (Flemish Innovation Partnerships),
geridos pela AIO. O facto de os atores do SCT da Flandres estarem familiarizados com o processo de EDP
foi um fator crítico para o sucesso na implementação das políticas descritas, acelerando o processo de
clusterização da região.
Finalmente, o incentivo ao envolvimento dos stakeholders que compõe os modelos de hélice tripla (e
quádrupla) nos vários clusters apoiados pelo Governo da Flandres tem um impacto bastante positivo em
três vertentes: assegura o constante alinhamento dos projetos desenvolvidos pelos clusters com as
expectativas e necessidades do ecossistema, acelera o processo de transferência de conhecimento e
tecnologia entre vários agentes do mesmo cluster ou entre clusters, promovendo processos de inovação
mais abertos, e promove a aceitação generalizada de medidas a implementar na região, uma vez que estas
foram construídas coletivamente.
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4. ADItech e Tractor Projects
A ADItech Corporación Tecnológica é uma fundação privada sem fins lucrativos criada em 2014 que, para
além de ser a entidade coordenadora do sistema regional de inovação de Navarra (Espanha), se assume
como o principal agente dinamizador das relações entre a ciência, a tecnologia e as empresas. A ADItech
coordena e estimula a colaboração dos 7 centros tecnológicos e de investigação, 21 empresas e 6
entidades não empresariais (universidades, confederações, outras) que formam o sistema regional de
inovação de Navarra.
Uma das iniciativas promovidas pela ADItech com maior impacto no sistema de inovação de Navarra são
os Tractor Projects, que são projetos de inovação apoiados por um esquema de financiamento bemsucedido ao nível da gestão de fundos regionais de I&D cujo enfoque se centra nas necessidades do
mercado, procurando resultados de I&D tangíveis e exploráveis que resolvam os desafios tecnológicos
industriais concretos enfrentados pelas empresas no processo de inovação e de acesso ao mercado.
Ao envolver empresas e centros de saber, não só no âmbito dos Tractor Projects, mas também através de
muitas outras iniciativas, a ADItech é um reconhecido exemplo de boas práticas no que respeita à
integração de uma vasta rede de atores, cujo papel é preponderante para o progresso do sistema científico
e tecnológico da sua região de implantação.
Ao coordenar e promover a cooperação entre os vários stakeholders do ecossistema de inovação de
Navarra, a ADItech criou um eficaz mecanismo de transferência de conhecimento (combinando canais de
partilha de informação e tecnologia diretos e indiretos) não só na região em análise, como além-fronteiras.
O controlo e a monitorização das dinâmicas de inovação em Navarra são, também, responsabilidade da
ADItech, tendo-se revelado, ao longo dos anos, essenciais para o permanente alinhamento entre a
operacionalização de políticas de apoio à inovação e as necessidades reais da região.

4.1. Enquadramento histórico e geográfico
Situada a norte da Península Ibérica, a Comunidade Foral de Navarra é uma das 17 comunidades
autónomas espanholas, sendo Pamplona a sua capital. A população de Navarra representa apenas 1,38%
da população espanhola, fazendo desta uma das regiões de menor dimensão populacional. No entanto, a
economia de Navarra é bastante sólida e desenvolvida, sendo a 3ª região autónoma com o PIB per capita
mais elevado. Apesar do PIB per capita da Comunidade Foral de Navarra ter crescido ao mesmo ritmo que
a média nacional entre 2012 e 2018 (cerca de 3% ao ano), em 2018, o PIB per capita da região autónoma
analisada foi 22% superior à média nacional. Em termos de emprego, a Comunidade Foral de Navarra
apresenta taxas superiores à média espanhola, sendo que esta discrepância tem vindo a diminuir ao longo
dos últimos anos (em 2019, a taxa de emprego em Navarra superou em 4,7 p.p. a taxa de emprego
espanhola).

Gráfico 4. PIBpc em Espanha e
Navarra | 2018*

Gráfico 5. Taxa de emprego em
Espanha e Navarra | 2019

Gráfico 6. Despesa em I&D per
capita em Espanha e Navarra | 2018**
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Fonte: Eurostat, análise EY-Parthenon

O tecido empresarial da região em estudo é caracterizado por uma elevada proporção de PME, embora
existam grupos de maior dimensão com importante impacto económico. Observa-se, ainda, um elevado
grau de especialização das empresas da região em torno dos setores automóvel, agroalimentar,
metalomecânico e de energias renováveis. De acordo com os dados mais recentes do Eurostat, estes
setores representam, no seu conjunto, cerca de 17% do emprego em 2018.
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O estatuto de Comunidade Foral permite a Navarra exercer o autogoverno. A região possui um governo
com poderes executivos, um sistema fiscal independente (em que os impostos são coletados localmente)
e um parlamento próprio. De facto, Navarra possui bastante autonomia política, incluindo nos domínios de
inovação e desenvolvimento económico da região.
O sistema de inovação de Navarra é bastante desenvolvido, tendo beneficiando da autonomia fiscal e
política desta comunidade. As atividades de I&D e inovação têm atraído a atenção política ao longo dos
últimos anos, o que se espelha numa sucessão de planos tecnológicos regionais de suporte ao sistema
científico e tecnológico de Navarra. Na verdade, Navarra é, atualmente, das únicas regiões espanholas a
registar uma intensidade de I&D superior à média europeia. De acordo com o Regional Innovation
Scoreboard 2020, a Comunidade de Navarra passou recentemente de moderate innovator a innovative
leader. Anualmente, Navarra investe cerca de 1,7% do PIB da região em I&D, sendo que 69% deste
investimento tem origem no setor privado.

4.2. Operacionalização e implementação da boa-prática
4.2.1.

Ecossistema de inovação de Navarra

O sistema de inovação de Navarra é caracterizado por uma grande variedade de atores.
Inclui, desde logo, os atores que integram o SINAI (Navarra's Research & Development & Innovation
System): duas universidades – a Universidade Pública de Navarra (UPNA) e a Universidade de Navarra
(UNAV) –, 8 centros de investigação e tecnologia – AIN (Associación de la Industria Navarra), CENER
(Centro Nacional de Energías Renovables), CIMA (Centro de Investigación Médica Aplicada), CNTA (Centro
Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria), Centro Tecnológico Lurederra (domínios da
nanotecnologia, novos materiais e ambiente avançado), NAITEC (Centro Tecnológico de Automoción y
Mecatrónica) e Navarrabiomed (centro de I&D na área da biomedicina) – e o Conselho Superior de
Investigações Científicas (CSIC).
Depois, inclui outras entidades, entre as quais se destaca a Universidade Nacional de Educação à Distância
(UNED), duas empresas públicas que desenvolvem importantes atividades de I&D – a Tracasa (destinada
ao desenvolvimento de soluções digitais para a Administração Pública) e o Intia (o Instituto Navarro para a
Transferência e Inovação no Setor Agroalimentar) – e o IDAB (Instituto de Agrobiotecnologia).
Os grandes grupos empresariais da região são, também eles, preponderantes para o sistema de inovação
de Navarra. Entres eles, destaca-se a MTorres e a Loxin na área de robótica e produção avançada, a
Jofemar Corporation, dedicada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para a indústrias de
mobilidade sustentável e energia, a Cinfa, que é uma empresa líder na indústria farmacêutica de genéricos,
a Volkswagen, o NA Group dedicado à indústria agroalimentar e, ainda, a Gamesa e a Acciona, dois líderes
tecnológicos no setor de energias renováveis e infraestruturas.
Finalmente, merece referência o CEIN (European Business and Innovation Centre of Navarra), que é uma
organização pública sem fins lucrativos pertencente ao Governo de Navarra cujo objetivo é contribuir para
o desenvolvimento económico da região, encorajando o empreendedorismo em todas as áreas da
sociedade.
Nos últimos anos, o ecossistema de inovação de Navarra experienciou uma reorganização dos atores acima
descritos. A criação da ADItech Corporation, em 2014, foi o mais importante movimento nesta
reestruturação. A ADItech é uma fundação privada sem fins lucrativos dedicada à articulação do triângulo
ciência-tecnologia-empresas na Comunidade Foral de Navarra. Na qualidade de entidade coordenadora do
SINAI, a ADItech fomenta a transferência de conhecimento entre os atores desta rede e o tecido empresarial
da região. A administração da fundação AdiTech é constituída por 21 empresas, líderes nos respetivos
setores de atividade, pelas 10 entidades constituintes do SINAI, por duas instituições relacionadas com o
desenvolvimento económico da região (a SODENA – Sociedad de Desarrollo de Navarra e o CEN –
Confederación de Empresarios de Navarra) e, finalmente, pelo Governo de Navarra, a quem é atribuída a
presidência da Administração da Fundação ADItech. Cabe à administração da fundação ADItech designar
as entidades que, como representantes de todas as empresas e instituições, formam a Comissão Executiva.
A ADItech, em representação das instituições do SINAI, participou ativamente no processo de
desenvolvimento da Estratégia de Especialização Inteligente (RIS3) da Região de Navarra, coordenado
pela agência governamental SODENA. Este processo cooperativo, que envolveu elementos dos vários
quadrantes da hélice quádrupla – empresas, centros de saber, governo e sociedade civil –, deu origem ao
plano Moderna, a primeira RIS3 de Navarra.
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Figura 5. Entidades participantes da ADItech

O Moderna distingue-se por identificar, simultaneamente, 7 prioridades horizontais, i.e. elementos com um
efeito decisivo em todos os setores de atividade da região (empreendedorismo, I&D, administração pública,
educação e capital humano, internacionalização, infraestruturas e ambiente colaborativo) e 6 prioridades
verticais, i.e. áreas temáticas / setoriais estratégicas (indústria automóvel e mecatrónica; cadeia alimentar,
saúde, energias e recursos renováveis, turismo integrado e indústria criativa e digital).

4.2.2.

Eixos de atuação da ADItech

A atividade da ADItech está focada em garantir que as atividades e dinâmicas de inovação regionais
estejam alinhadas com a RIS3 da Comunidade de Navarra. Para o efeito, o campo de atuação da ADItech
estrutura-se em quatro eixos distintos que refletem os objetivos fulcrais da fundação:

•

Estímulo da colaboração entre diferentes agentes do sistema científico e tecnológico da região;

•

Fomento do padrão de excelência na região;

•

Promoção da internacionalização dos atores do SINAI;

•

Promoção de ligações entre o SINAI e a sociedade.

O primeiro eixo de atuação – estímulo da colaboração entre atores – é particularmente preponderante para
o desenvolvimento do sistema de inovação de Navarra, uma vez que, para além de envolver um conjunto
de atividades mais complexas, é o ponto de partida para os restantes eixos de atuação da ADItech. Este
primeiro domínio de atividade divide-se em 4 dimensões:

•

A ADItech é a principal responsável pelo estabelecimento de pontos de contacto entre os vários
elementos do sistema de I+D+I da região. Na qualidade de interface, organiza e promove vários
eventos, workshops, convénios e outras atividades destinadas ao fortalecimento da ligação entre os
atores do SINAI.

•

A ADItech tem a seu cargo a gestão do SIESS (Scientific Infrastructure and Equipment Sharing
System of Navarra) e das bases de dados dos atores do SINAI. O SIESS é uma plataforma virtual que
lista a panóplia de infraestruturas e equipamentos científicos para uso partilhado financiados pelo
Governo de Navarra. Este catálogo online foi criado em 2017 pela ADItech e permite que todo o
equipamento público existente na região esteja disponível e possa ser requisitado por qualquer
elemento do sistema científico, tecnológico e de inovação de Navarra (pertença ou não ao SINAI).
Esta plataforma piorneira, para além de estimular as atividades de I&D na região, é uma importante
ferramenta de gestão e controlo dos ativos públicos, evitando desalinhamentos entre as necessidades
do sistema e os meios disponíveis. Anualmente, a ADItech reúne fisicamente a comunidade SIESS
com o objetivo de debaterem oportunidades de melhoria da plataforma.
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•

A ADItech coordena e promove projetos colaborativos e os apelidados Tractor Projects, ambos
financiados pela Dirección General de Industria, Energía e Innovación (Departamento de Desarrollo
Económico) do Governo de Navarra. Os projetos realizados neste contexto visam impulsionar o
progresso tecnológico e valorizar economicamente o conhecimento e as tecnologias desenvolvidos na
região através da cooperação progressiva entre centros tecnológicos e de investigação, universidades
e empresas. Estes projetos afiguram-se, por esta via, importantes mecanismos de transferência de
conhecimento e tecnologia entre diferentes esferas do sistema de inovação de Navarra. Estas
iniciativas direcionam-se para quatro áreas estratégicas: (i) saúde; (ii) energias e recursos renováveis;
(iii) cadeia alimentar e (iv) indústria automóvel e metalomecânica, alinhando-se, assim, com as
prioridades da RIS3 de Navarra.

Figura 6. Eixos de atuação da ADItech

4.2.3.

Tractor Projects

Entre os vários projetos colaborativos promovidos e coordenados pela ADItech destacam-se, como já se
referiu, os Tractor Projects. Esta iniciativa é considerada uma abordagem inovadora ao conhecido “vale da
morte” dos TRL e, simultaneamente, um eficaz mecanismo de fomento do envolvimento das empresas no
sistema de inovação da região.
Anualmente, a ADItech abre candidaturas, seguindo uma lógica bottom-up, para o apoio a projetos
dedicados ao desenvolvimento de tecnologias, produtos ou serviços cujo estágio de desenvolvimento se
situe num ponto intermédio entre o laboratório e a aplicação industrial. O alinhamento dos projetos, então
selecionados pela ADItech, com as necessidades de mercado torna a sua futura exploração industrial ou
comercial bastante atrativa para as empresas da região. No entanto, tipicamente estes produtos/serviços
encontram-se num estado de maturidade tecnológica entre o TRL3 e o TRL6, envolvendo assim um risco
considerável.
O processo inicia-se com a formação de um consórcio, que envolve Centros Tecnológicos e de I&D e
universidades da região, com vista ao desenvolvimento de novas tecnologias com aplicação industrial,
sendo este trabalho financiado a 100% pelo Governo de Navarra, cobrindo totalmente o risco inerente a
esta fase inicial do processo de inovação.
Contudo, os Tractor Projects têm que ter, desde o início, uma manifestação de interesse por parte de uma
empresa (tractor company), que, em caso de sucesso nas atividades de desenvolvimento finais, recebe a
tecnologia desenvolvida e, tendo acesso à propriedade industrial ou segredo industrial em regime de
exclusividade, se responsabiliza pelas etapas finais do processo de inovação. Simultaneamente, as tractor
companies ficam comprometias à remuneração dos esforços realizados pelos institutos de investigação
através de várias fórmulas (e.g. royalties, licenças, recrutamento de serviços ou estabelecimento de
compromissos em fases posteriores de desenvolvimento), garantindo a sustentabilidade dessas
organizações.
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Em 2016, ano de lançamento desta iniciativa, foram selecionados e financiados 42 tractor projects num
montante de 3,9 milhões de euros10. Nesse mesmo ano, 34 empresas estiveram envolvidas na iniciativa,
na qualidade de tractor companies.
Dado o sucesso dos projetos apoiados, esta iniciativa tem-se estendido ao longo dos anos. Em 2019, por
exemplo, foram apoiados 17 projetos, que implicaram um financiamento de 1,7 milhões de euros11.
A Volkswagen Navarra esteve já envolvida em dois tractor projects, na qualidade de tractor company, sendo
um exemplo de sucesso desta iniciativa e pondo em evidência o alinhamento da natureza dos tractor
projects com as necessidades de mercado.
O primeiro destes projetos, denominado Ai-Factory (Inteligencia Artificial y Gemelos Digitales: la evolución
de los procesos industriales), teve início em 2018 e está a ser desenvolvido em colaboração com a Área de
Sistemas Inteligentes e com a Área de Energía da AIN. O principal objetivo do projeto Ai-Factory é dar
resposta desafio tecnológico de otimizar e automatizar os processos de adaptação térmica de edifícios
industriais. Os processos de adaptação térmica estão presentes, de forma transversal, em toda a indústria,
no entanto são particularmente importantes para a indústria automóvel (de acordo com a ADItech, no
contexto de Navarra, a indústria automóvel é responsável por 44% do consumo energético total). Desde
modo, os objetivos do projeto estavam alinhados com as necessidades da Volkswagen Navarra – a
fabricante automóvel estima que o processo de adaptação térmica seja responsável por cerca de 31% do
consumo na fábrica de Navarra –, que iniciou o processo de colaboração, ficando responsável pelas etapas
finais do projeto12.
Por sua vez, o segundo tractor project, iniciado em 2018, denomina-se Embutcar e está a ser desenvolvido
em colaboração com a Área de Mecatrónica da AIN, por um período de 3 anos. Este projeto insere-se no
segmento temático de Indústria 4.0, em particular na temática da manutenção preditiva, uma das principais
ferramentas para aumentar a produtividade das máquinas. Esta temática é particularmente relevante para
o setor automóvel, uma vez que no processo de estampagem de peças de carroçaria são utilizadas prensas
de acionamento do tipo motor-redutor de grande dimensão. A manutenção preditiva através de vibrações
pode evitar que uma falha gere um forte impacto na produção, dado que falhas futuras podem ser detetadas
e reparadas com semanas ou meses de antecedência. Apesar desta prática ser comum noutros tipos de
máquinas, é de difícil aplicação no setor de estampagem, uma vez que o impacto da prensa não permite o
estudo dos modos de falha. O projeto Embutcar foi estruturado em 2 etapas, sendo que a primeira etapa
foi concluída durante 2018 com sucesso e a segunda etapa ainda se encontra em execução13.

4.3. Impactos e desafios futuros
A ADItech é um reconhecido exemplo de um esforço bem-sucedido de coordenação de um vasto leque de
atores com um peso preponderante no sistema científico e tecnológico de Navarra.
Desde a sua fundação, já foram apoiados e coordenados dezenas de projetos que, num esforço
colaborativo, envolvem empresas, centros tecnológicos e de investigação e universidades.
Complementarmente, foram desenvolvidas ferramentas (entre as quais se destaca o SIESS) de fomento
do esforço colaborativo entre atores do sistema científico e tecnológico da região e foram promovidos
inúmeros eventos e iniciativas destinados a aproximar os elementos que constituem o modelo da hélice
quádrupla, com enfoque no envolvimento da sociedade civil.
Através dos Tractor Projects, a ADItech inclui, de forma eficaz, empresas (de setores de atividade em linha
com o RIS3 da região) no processo de inovação e descoberta científica. Desta forma, o conceito de EDP
está intrínseco a estas iniciativas, uma vez que elas mesmas promovem a contínua interação entre
empresas e centros de saber, garantindo que as competências destes últimos estão direcionadas para as
necessidades industriais e de mercado. Como resultado, as indústrias estratégicas da região de Navarra
têm reforçado a sua competitividade nacional e internacional devido à descoberta de novas tecnologias,
produtos e processos com elevado potencial de valorização económica, fruto da colaboração entre diversos
agentes.
Ao apoiar a coordenação das várias esferas do sistema de inovação de Navarra, a ADItech implementou
importantes mecanismos de transferência de conhecimento e tecnologia entre diferentes atores. Estes
mecanismos combinam canais diretos de transferência com canais indiretos. Por canais diretos de
transferência, entende-se a gestão e partilha de bases de dados públicas consolidadas, os diversos
workshops, debates, sessões de apresentação pública de resultados, os projetos colaborativos, entre
outras iniciativas promovidas pela ADItech destinadas à partilha de competências dispersas entre diferentes
agentes do ecossistema. Por outro lado, os canais indiretos estão relacionados com os mecanismos de

10

ADItech (2016), Memoria de actividades 2016. Acedido através do link https://www.aditechcorp.com/wpcontent/uploads/2020/01/MEMORIA-ADItech-2016.pdf.
11 ADItech (2019), Memoria de actividades 2019. Acedido através do link https://www.aditechcorp.com/wpcontent/uploads/2020/06/MEMORIA-ADITECH-2019.pdf.
12 Website da ADItech, acedido através do link https://www.aditechcorp.com/proyectos-idi/colaborativos/ai-factory/#.
13 Website da ADItech, acedido através do link https://www.aditechcorp.com/proyectos-idi/colaborativos/embutcar/#.
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comunicação estabelecidos, de forma orgânica, entre diferentes stakeholders, que, muitas vezes, têm como
ponto de partida os projetos realizados em colaboração. Um importante canal indireto na região de Navarra
relaciona-se com as deslocações de recursos humanos entre empresas e centros de saber, permitindo que
o conhecimento flua e extravase os limites de uma dada organização.

4.3.1.

Fatores críticos de sucesso

Os principais pontos críticos para o sucesso das atividades promovidas pela ADItech, em particular, os
Tractor Projects, relacionam-se, sobretudo, com o contexto histórico e geográfico da região de Navarra,
bastante propício ao desenvolvimento de um ecossistema de inovação:

•

A região de Navarra é caracterizada por uma população ativa bastante instruída. Aliás, considerando o
grupo etário entre os 30 e os 35 anos, cerca de 70% completou o ensino superior. Em parte, devido à
elevada proporção de população com ensino superior, Navarra distingue-se pela sua capacidade de
gerar emprego intensivo em conhecimento e por uma longa tradição de apoio a atividades de
investigação14.

•

A capacidade de a região de Navarra desenhar e implementar políticas de apoio à inovação deve-se,
em parte, não só à longa experiência na região neste âmbito, mas também à estabilidade das
entidades designadas para efeito. Quer isto dizer que os principais elementos do sistema de inovação
da região não se têm alterado drasticamente ao longo dos últimos 20 anos e que a estrutura de
pessoal dos principais organismos de apoio à inovação se mantêm, permitindo dar continuidade aos
trabalhos ao longo das décadas.

Adicionalmente, a autonomia da região de Navarra no que diz respeito a políticas de apoio à inovação e
desenvolvimento económico e à alocação de fundos revelou-se essencial para a criação e implementação
rápida e eficiente dos Tractor Projects. Para além disso, a própria metodologia de operacionalização e
implementação destes projetos colaborativos assumiu-se um fator crítico para o sucesso dos mesmos. De
facto, para que os Tractor Projects se desenvolvessem num processo essencialmente cooperativo, foi
essencial que os vários atores do SINAI estabelecessem, à partida, importantes ligações e, através delas,
encontrassem áreas de investigação partilhadas que pudessem beneficiar da cooperação entre duas ou
mais entidades. Para fomentar este primeiro contacto e dar a conhecer o conceito de Tractor Projects, a
ADItech organizou vários workshops setoriais que reuniram entidades de investigação e empresas. Estas
reuniões foram fulcrais para o sucesso dos projetos, pois, para além de estreitarem as relações entre atores
do sistema de inovação, foram essenciais para o esclarecimento e alinhamento sobre os modelos dos
contratos a utilizar no âmbito dos projetos.

4.3.2.

Desafios enfrentados

A principal dificuldade sentida pela ADItech na implementação dos Tractor Projects relacionou-se com a
desinformação, por parte de empresas e centros de saber, relativa a estes projetos pioneiros e à tipologia
de contratos que a eles estaria associada. Simultaneamente, o elevado número de atores que constitui o
sistema científico e tecnológico de Navarra veio implicar um esforço adicional de divulgação e
esclarecimento destes projetos. Para superar esta dificuldade, a ADItech organizou vários workshops que,
para além de simplificarem o processo de operacionalização dos projetos, acabaram por ter também um
impacto positivo nas relações entre os vários stakeholders.

14

Campillo, I., Arregui-Pabollet, E., and Gómez-Prieto, J. (2017), Higher Education for Smart Specialisation: The Case of Navarre, JRC
Technical Reports, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
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5. Ecossistema de inovação industrial de Gotemburgo
O ecossistema de inovação industrial da Volvo em Gotemburgo (Suécia) é um caso de referência no
domínio dos place-based innovation ecosystems.
Nos últimos anos, observou-se um renascimento da indústria automóvel em Gotemburgo. Este processo
caracterizou-se por uma aproximação orgânica de novos atores, incluindo empresas, universidades e
centros de I&D. A atração e retenção de um amplo grupo de stakeholders do sistema de inovação local foi
impulsionado por fatores políticos, de mercado, socioculturais, relacionais e tecnológicos.
Gotemburgo é um reconhecido exemplo de um ecossistema territorial de inovação desenvolvido em torno
de uma indústria específica, ancorado em empresas de grande dimensão existentes na região, em
particular, a Volvo AB e a Volvo Cars. A evolução deste ecossistema não foi planeada nem executada por
um ator específico. Ao invés, tratou-se de um progresso colaborativo, caracterizado por um modelo de
governação multinível e informal. O conceito de EDP está na origem do ecossistema alvo do presente
estudo, uma vez que a evolução deste foi ritmada pelas necessidades e carências, em termos de
competências, tecnologias e conhecimento, sentidas pelas empresas da região.
O envolvimento dos vários stakeholders que compõem a hélice quádrupla foi fulcral nesta dinâmica
evolucionária, tornando o ecossistema de inovação industrial de Gotemburgo um reconhecido caso de
sucesso no que diz respeito à introdução de mecanismos de integração e coordenação dos vários atores
do sistema científico e tecnológico.
A transferência eficiente de conhecimento e tecnologia está inerente ao próprio conceito de ecossistema
de inovação industrial. Embora sejam variados e maduros os mecanismos formais de promoção da partilha
de saber implementados na região, os mecanismos informais que emergem da dimensão colaborativa dos
projetos desenvolvidos e do dinamismo da região são preponderantes na disseminação de novos conceitos,
metodologias de trabalho e tecnologias.

5.1. Enquadramento histórico e geográfico
A Suécia tem um sistema de inovação maduro e sofisticado, que se reflete quantitativamente no European
Innovation Scoreboard 2020, onde se posiciona no 2º lugar, como innovation leader.
Gotemburgo é a segunda maior área metropolitana da Suécia (com cerca de um milhão de habitantes) e
pertence ao condado de Västra Götaland (com cerca de 1,7 milhões de habitantes), situado na Região
Oeste da Suécia. Embora Gotemburgo seja um importante centro para a indústria automóvel, esta cidade
é caracterizada por um ambiente empresarial diversificado e por um sistema de inovação bastante rico. A
Região Oeste da Suécia é classificada como Innovation Leader na última edição do Regional Innovation
Scoreboard.
A indústria automóvel é a principal indústria exportadora da Suécia, respondendo em 2019 cerca de 16%
dos bens exportados pelo país (o que representa um acréscimo de 4 p.p. em relação a 2011). Neste mesmo
ano, a indústria automóvel foi responsável por cerca de 26% do investimento sueco em I&D (o que
representa um aumento de 7 p.p. em relação a 2011)15. A região de Gotemburgo é o coração da indústria
automóvel sueca, acolhendo a cadeia de valor completa da produção de veículos, incluindo centros de I&D
especializados, fabricantes de componentes e construtores de automóveis. Nos últimos anos, observou-se
um renascimento da indústria automóvel na região, materializado num aumento de 50% do emprego gerado
entre 2012 e 201816. Esta indústria centra-se em três grandes construtores, em torno dos quais uma vasta
rede de fornecedores existe e se desenvolve.
Fundada em 1915, a Volvo foi um importante elemento para o desenvolvimento do ecossistema de inovação
de Gotemburgo. Em 1999, a Volvo Group (Volvo AB) e a Volvo Cars dissociaram-se, com a venda da última
à Ford Motor Company. Atualmente, o Geely Holding Group, multinacional chinesa dedicada à produção
automóvel, adquiriu a Volvo Cars e tem uma participação maioritária na Volvo AB. A empresa chinesa detém
também a CEVT, que é um importante player dedicado ao desenvolvimento de software automóvel.
No entanto, não foi só o contexto histórico e geográfico que moldou o desenvolvimento de um ecossistema
de inovação em torno da indústria automóvel em Gotemburgo. A indústria em questão tem sido bastante
impactada pelo contexto social, tecnológico e ambiental em que se desenvolve. Com efeito, o progresso
tecnológico, sobretudo nos domínios de digitalização, eletrificação e emergência de veículos autónomos e
conectados, tem moldado o rumo da indústria automóvel. A adaptação a estas tendências requer um
ambiente específico, propício à realização de testes à segurança e à funcionalidade destas tecnologias,
para além de um ecossistema favorável à descoberta de novos conhecimentos e à transferência eficaz dos
mesmos entre atores.

15
16

EY-Parthnenon com base nos dados de Statistics Sweden (2020).
EY-Parthenon com base nos dados de Eurostat (2020).
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Simultaneamente, considerações ambientais, intimamente relacionadas com as alterações climáticas, não
podem ser negligenciadas. Este é um tema fulcral nas principais agendas políticas, o que se reflete não só
em novas regras, como na alocação de fundos para a promoção de soluções sustentáveis. A Suécia tem
assumido vários compromissos internacionais nesse sentido, enquanto a indústria automóvel é um dos
mais pressionados neste domínio.

5.2. Desenvolvimento de um ecossistema de inovação industrial
5.2.1.

Ecossistema de inovação de Gotemburgo

O ecossistema de inovação de Gotemburgo é o resultado de um processo descentralizado de longa
duração. Quer isto dizer que o fenómeno em estudo não é o produto de uma estratégia deliberadamente
traçada por um ator específico17. Ao invés, trata-se de um processo evolucionário desenvolvido através da
interação contínua entre diferentes stakeholders. O conceito de hélice quádrupla está intrínseco à dinâmica
colaborativa da região, que, sistematicamente, envolve empresas, governo, centros de saber e sociedade
civil.
A Figura 7 apresenta a lista os diferentes atores com papel preponderante neste ecossistema. A maturidade
do sistema científico e tecnológico de Gotemburgo espelha-se num elevado número de intervenientes.

Figura 7. Estrutura do SCT de Gotemburgo

O ecossistema de inovação de Gotemburgo é fruto de um modelo de governação multinível em que se
verifica uma dispersão da autoridade não só entre diferentes níveis de governo, como também entre setores
de atividade.

17

Rissola G. (editor), Sörvik J., Zingmark A. and Ardenfors M. (2019), Place-Based Innovation Ecosystems: Volvo companies in
Gothenburg (Sweden), EUR 29494 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
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A Administração Pública sueca é caracterizada por ministérios relativamente pequenos e por agências
públicas de maior dimensão responsáveis por áreas políticas específicas. Na área da política de I&D, o
Swedish Research Council e a Vinnova são as agências com maior importância.
A Região de Västra Götaland (VGR), estabelecida em 1999, tem independência política no que diz respeito
às vertentes da saúde, transportes públicos e desenvolvimento regional, pelo que possui os seus próprios
órgão governativos. A VGR é a região sueca a quem foi atribuído maior orçamento para desenvolvimento
regional. Ainda assim, note-se que a maior parte dos fundos destinados a inovação provêm do Governo
Central, sendo atribuídos através das agências supracitadas. Para além da atribuição de fundos, a VGR
atua como principal agente de comunicação com o Governo Central, com o objetivo de aceder a outros
fundos.
A cidade de Gotemburgo é, também, uma entidade ativa no que diz respeito à promoção do ecossistema
regional, através do Business Region Göteborg (BRG), que é responsável pelo desenvolvimento
empresarial e industrial local através da promoção do ensino, do estabelecimento de uma vasta rede de
contactos e criação e disponibilização de locais destinados ao desenvolvimento colaborativo e ao posterior
teste de novas tecnologias. Adicionalmente, o BRG promove a atração e fixação de talento na região
através da iniciativa Move to Gothemburg, que visa responder à carência de mão-de-obra qualificada, que
é o principal obstáculo à expansão das empresas da região. Por sua vez, o Gothemburg Traffic Office é um
departamento local particularmente importante para o desenvolvimento do ecossistema em torno da
indústria automóvel. Este departamento está encarregue do planeamento estratégico nos domínios de
tráfego rodoviário e transportes públicos e posterior implementação prática. Nesse sentido, o departamento
está envolvido em vários projetos de I&D (por exemplo, o ElectriCity) enquanto representante do município,
atuando como plataforma facilitadora e de cooperação.

5.2.2.

Modelo de governação descentralizada

Através de um processo cooperativo, assente no diálogo compreensivo e contínuo entre indústria, centros
de saber e sociedade civil, foi elaborada a estratégia de desenvolvimento e crescimento regional VG2020.
Este trabalho, promovido pela VGR, inclui várias componentes do processo de especialização inteligente
RIS3. No entanto, a região não elaborou rigorosamente a RIS3, tendo desconsiderando o seu guia
metodológico.
Ainda assim, a operacionalização da estratégia VG2020 foi um processo evolutivo centrado na interação
entre os diversos elementos do modelo da hélice quádrupla, tendo incluído quatro níveis de análise:
• Análise SWOT da região;
• Utilização do método skill-relatedness para identificar indústrias que requerem competências
semelhantes;
• Identificação de vantagens comparativas, através da mensuração da especialização da região;
• Análise dos principais clusters18.
Esta análise que resultou na priorização de sete áreas estratégicas, conectadas com os programas
temáticos de financiamento promovidos pela VGR. As áreas estratégicas selecionadas foram:
• Transportes sustentáveis;19
• Energia sustentável e bio-inovação;
• Ciências da vida;
• Indústria alimentar, agricultura e floresta;

•
•
•

Indústrias marítimas sustentáveis;
Moda circular e interiores sustentáveis;
Indústrias culturais e criativas.

No entanto, não existe nenhuma estrutura governamental formal responsável pela implementação da
estratégia da região e das agendas criadas. A implementação da estratégia da região e a própria
governação do ecossistema de inovação de Gotemburgo é um processo sobretudo informal, em que cada
um dos atores supramencionados, considerando as suas competências e os seus propósitos,
desempenham um papel diferente, contribuído para o desenvolvimento do ecossistema – este fenómeno
ficou conhecido como “Göteborgsandan” (espírito de Gotemburgo) e diz respeito ao facto de o clima

18

VGR (2016), Smart Specialisation in Västra Götaland. Disponível no link
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/232763/SE_Västra+Götaland_RIS3_Final.pdf/700f7d05-afb1-4d13-9abb94bb3e38a484.
19

Alinhado com a estratégia de desenvolvimento da região (VG2020), a VGR desenvolveu e lançou uma Agenda Colaborativa direcionada
para o domínio dos transportes sustentáveis.
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colaborativo intenso entre diferentes agentes (que agem em prol das suas ambições) tornar a governação
informal mais impactante que a governação formal.
A preponderância de um sistema de governação informal e altamente descentralizado está alinhada com a
preferência, por parte dos vários atores deste ecossistema, por uma abordagem bottom-up na gestão do
ecossistema, baseada no conceito de EDP. É comummente aceite em Gotemburgo que são as
necessidades dos vários stakeholders que devem orientar os instrumentos de suporte da ciência, tecnologia
e inovação, assim como os próprios projetos colaborativos. O desenvolvimento do ecossistema deve ser
industry-driven, considerando a perspetiva das empresas, centros de saber e sociedade civil.
Nesse sentido, não existe nenhum ator no controlo do ecossistema de inovação formado em torno da
indústria automóvel, mas antes um vasto conjunto de atores e agências que contribuem em diferentes
sentidos.
A VGR promoveu a criação de vários parques de ciência e tecnologia que têm um papel crítico no que diz
respeito à coordenação de agentes, funcionando como terrenos neutros essenciais para as dinâmicas
colaborativas. Para a indústria automóvel, o Lindholmen Science Park é considerado um ator central para
a promoção da cooperação no seio do ecossistema. Este parque de ciência e tecnologia constitui a principal
plataforma de promoção do envolvimento dos elementos da hélice quádrupla, sendo responsável pela
organização de várias iniciativas multidisciplinares destinadas a estimular a cooperação entre diversos
stakeholders, incluindo workshops, competições de inovação, entre outros. São visíveis os resultados
gerados por estas iniciativas. A título de exemplo, a empresa UbiGo resultou de um projeto colaborativo
que contou com a participação da VGR, do Lindholmen Science Park, entre outros parceiros, sendo o
primeiro piloto do modelo de negócios apelidado, hoje, de MaaS (Mobility-as-a-Service).
O Lindholmen Science Park, sendo uma entidade respeitada na região pelos diferentes quadrantes da
hélice quádrupla, é um importante intermediário entre os órgãos governamentais (regionais e nacionais),
as empresas e os projetos em desenvolvimento na indústria automóvel. Adicionalmente, tem um papel
fundamental no processo de transferência de conhecimento na região: para além de promover o
fortalecimento das ligações entre diferentes agentes, o Lindholmen Science Park tem a capacidade de
“armazenar” conhecimento de projetos anteriores e disseminá-lo para projetos futuros, garantindo um fluxo
contínuo ao longo do tempo de saber, informação e tecnologia.
Levando em linha de conta que o ecossistema de inovação desenvolvido em Gotemburgo é orientado para
indústria, o papel das empresas, em particular as duas maiores empresas da região (Volvo AB e Volvo
Cars), é central. Dada a sua dimensão, as duas empresas Volvo têm a capacidade de influenciar o
comportamento dos restantes intervenientes do ecossistema, em particular o conjunto de outras empresas
dedicadas ao fornecimento de bens ou serviços complementares e de componentes. Esta influência é
exercida em dois sentidos: através da alteração e adaptação das práticas das restantes empresas às
necessidades da Volvo (as empresas Volvo investem consideravelmente no desenvolvimento de novas
tecnologias e competências, envolvendo outros agentes nos projetos colaborativos que promovem) e
através da atração de novas empresas para a região. De facto, as duas empresas da Volvo têm interesse
em atrair empresas para Gotemburgo, por um lado para fortalecer a dinâmica da região e, por outro lado,
para aceder a novas metodologias de trabalho e ao espírito empreendedor típico de empresas de menor
dimensão.
O peso das empresas Volvo na região extravasa a sua influência nas restantes empresas. A Volvo AB e
Volvo Cars são essenciais para as dinâmicas de transferência de conhecimento, sobretudo por duas vias:

•

As empresas Volvo estabeleceram várias colaborações diretas e formais. Os projetos promovidos pela
Volvo em colaboração com outras empresas, centros de saber e outros intermediários fomentam a
transferência de conhecimento e tecnologia entre todos os agentes envolvidos. Para além disso, a
Volvo estabeleceu uma importante relação com a Universidade de Chalmers, que tem impulsionado
vários projetos colaborativos e permitido um alinhamento permanente do plano curricular desta
universidade com as necessidades da Volvo e da indústria automóvel como um todo.

•

Através de outras formas de spill-over informais, como a rotação de recursos humanos entre
empresas da região, que se tem afigurado como um importante mecanismo de transferência de
conhecimento no ecossistema. Simultaneamente, dada a pequena dimensão de Gotemburgo, os
colaboradores de diferentes empresas e instituições estabeleceram estreitas ligações, promovendo,
por esta via, a partilha de saber. Adicionalmente, as empresas Volvo atuam como um campo de
treinos para as restantes empresas fornecedoras de bens e serviços localizadas em Gotemburgo,
dotando-as das competências necessárias para o fornecimento de produtos complementares. Não só
a Volvo beneficia desta capacitação, como também as próprias empresas fornecedoras, que ficam
aptas para exportar para outros fabricantes automóveis.
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5.3. Impactos e desafios futuros
O ecossistema de inovação em torno da indústria automóvel de Gotemburgo progride continuamente, tendo
demonstrado capacidade de atração e retenção de novos players. O interesse de novas empresas
deslocarem a sua atividade para Gotemburgo deve-se, por um lado, à atual abundância de competências
desenvolvidas em torno de domínios tecnológicos específicos e, por outro lado, ao forte apoio do governo
nacional e regional através de programas de apoio à inovação e, em particular, ao setor automóvel.
O desenvolvimento do seu ecossistema de inovação industrial, na qualidade de place-based innovation
ecosystem, não pode ser dissociado do contexto cultural, social, tecnológico, económico, ambiental e
político de Gotemburgo, que o torna único e de difícil replicação. No entanto, o conceito de “place-based”
não significa que o ecossistema surgiu naturalmente, como uma ramificação local espontânea do sistema
nacional de inovação. Diferentemente, o termo "place-based" é utilizado para caracterizar um conjunto de
esforços no sentido de transformar a economia de um dado local, através da especialização em áreas
estratégicas, excedendo os efeitos das estratégias nacionais.
De facto, o ecossistema de inovação de Gotemburgo possui características singulares que o distinguem de
dinâmicas semelhantes desenvolvidas noutras geografias, em particular os placed-based ecosystems de
Espoo Innovation Garden & Aalto University, Barcelona e de Boston-Cambridge20. Um dos principais pontos
diferenciadores do caso de Gotemburgo relaciona-se com a dinâmica de criação do ecossistema. Ao
contrário do observado nos ecossistemas de inovação de Espoo Innovation Garden & Aalto University e de
Barcelona (ambos baseados em estratégias de especialização regional rigorosamente traçadas e em
estruturas de governação formais definidas), a criação do ecossistema em estudo não assentou numa
estratégia rigidamente desenvolvida por um agente designado para o efeito. Pelo contrário, emergiu de um
esforço colaborativo a partir do qual foram identificadas as prioridades de intervenção, considerando as
necessidades dos stakeholders.
Apesar de as guidelines para o desenvolvimento da RIS3 não terem sido seguidas rigorosamente e de não
existir uma estrutura governamental formalmente criada para a operacionalização e implantação da mesma,
o desenvolvimento do ecossistema de Gotemburgo está conceptualmente associado à RIS3 definida pela
região. A estratégia da região de Västra Götaland partiu da colaboração de vários stakeholders com vista à
identificação de áreas prioritárias para a região.

5.3.1.

Fatores críticos de sucesso

Os principais fatores críticos para o sucesso do desenvolvimento do ecossistema de inovação industrial de
Gotemburgo relacionam-se, sobretudo, com o contexto em que o ecossistema emerge.
O ecossistema desenvolve-se em torno de atividades que despertam o interesse político regional, nacional
e europeu. Os vários níveis políticos da Suécia consideram a indústria automóvel como uma indústria-chave
para o país e para Gotemburgo, pelo que o suporte da competitividade internacional no longo-prazo da
indústria é uma prioridade. Adicionalmente, a adoção de novas tecnologias por parte da indústria automóvel
que permitiam criar soluções para alguns desafios societais, com destaque para a sustentabilidade
ambiental e segurança rodoviária, estão alinhadas com as principais ambições políticas da Suécia, da UE
e do mundo.
A Suécia tem assumido importantes compromissos com a promoção da sustentabilidade, sobretudo no
processo de inovação. A United Nations Agenda 2030 for Sustainable Development é parte integral das
políticas de inovação a nível nacional e regional.
Culturalmente, a região de Gotemburgo possui uma longa tradição no que diz respeito à cooperação entre
diversos stakeholders. As boas relações estabelecidas, a confiança entre diversos atores e o sentido de
benefício foram essenciais para a evolução do processo de descentralização descrito.
A reduzida dimensão da cidade de Gotemburgo permite que os atores relevantes para o desenvolvimento
do ecossistema de inovação estudado se conheçam, facilitando o contacto contínuo entre estes. Aliás, é
bastante comum que um dado elemento do sistema ocupe, ao longo do tempo, diferentes hélices do modelo
da hélice quádrupla, agindo como elemento facilitador da coordenação entre diferentes grupos de
stakeholders. Adicionalmente, várias empresas da região surgiram como spin-outs de outras empresas já
estabelecidas, o que fortalece as relações entre os vários agentes.

20

Rissola, G. and Haberleithner, J., Place-Based Innovation Ecosystems (2020), A case-study comparative analysis, EUR 30231 EN,
Publications Office of the European Union, Luxembourg.
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5.3.2.

Desafios enfrentados

As principais dificuldades associadas ao desenvolvimento do ecossistema de inovação industrial de
Gotemburgo relacionam-se com o envolvimento de todos os quadrantes da hélice quádrupla de forma
sistemática e em todas as fases do processo de inovação, bem como com a carência de um sistema de
governação formal da inovação.
A inclusão dos quatro elementos que compõem a hélice quádrupla não é absoluta em todas as fases do
processo de inovação. A sociedade civil participa neste processo sobretudo como utilizador final das
tecnologias desenvolvidas, sendo envolvida apenas em fases iniciais, relacionadas com a definição dos
objetivos estratégicos da região.
Num ecossistema altamente tecnológico, intensivo em conhecimento, o envolvimento da sociedade civil
(que tipicamente não possui conhecimento aprofundado na matéria) é um processo que envolve elevados
custo e é visto pelos principais atores no desenvolvimento de novas tecnologias como pouco profícuo. A
sociedade civil é, assim, incluída em tópicos relacionados com o contexto social, em que o seu parecer é
essencial – por exemplo, no que diz respeito a regras e sistemas de segurança rodoviária e de
sustentabilidade ambiental.
Os ecossistemas de Espoo Innovation Garden & Aalto University, Barcelona e de Boston-Cambridge são
exemplo de boas práticas em coisas que se relacionam com a inclusão da sociedade civil no processo de
inovação, tendo sido bem-sucedidos na transição de um modelo de hélice tripla para um modelo de hélice
quádrupla. Os ecossistemas supracitados implementaram modelos de governação da inovação
integrativos, que permitiram incluir o contributo da sociedade civil no processo de decisão e criaram espaços
(físicos e virtuais) e metodologias de open innovation, fomentando, assim, a presença de um grupo mais
amplo de stakeholders no processo de inovação.
À medida que o ecossistema de inovação evolui, o peso de entidades estrangeiras em Gotemburgo
aumenta – cada vez mais empresas são detidas, total ou parcialmente, por capital estrangeiro. O
ecossistema tornou-se, por isso, bastante vulnerável a decisões tomadas no estrangeiro. Isso constitui um
desafio para um maior envolvimento futuro da sociedade local nos processos de inovação.
Como enfatizado, Gotemburgo é caracterizado por um sistema de governação da inovação informal,
assente em dinâmicas colaborativas já enraizadas no quotidiano do ecossistema. Este modelo deu origem
ao conceito de Göteborgsandan, que se refere ao fenómeno de descentralização da governação visto como
peculiar e muito positivo. Contudo, recentemente, surgiram alguns escândalos relacionados com este
conceito (embora, não estejam relacionados com a indústria automóvel). O incumprimento de procedimento
regulamentares obrigatórios, esquemas de corrupção e subornos estiveram na origem destes escândalos.
Gotemburgo distingue-se de outros placed-based ecosystems pela inexistência de uma entidade
unificadora responsável pela governação e coordenação do ecossistema. A presença de um elemento
orquestrador das várias dinâmicas de inovação assumiu-se como um fator crítico para o sucesso na
implementação de outros ecossistemas de sucesso, como o de Espoo Innovation Garden & Aalto University
e de Barcelona. No primeiro, a entidade unificadora é a Aalto University, resultante da fusão das 3
universidades da região, em 2010, com vista à unificação do esforço de inovação e criação um elemento
central responsável pela coordenação do ecossistema. No que diz respeito ao ecossistema de Barcelona,
a rápida consolidação de um ecossistema de digital social innovation esteve intimamente relacionada com
o papel central desenvolvido pelo Governo da Catalunha (Generalitat de Catalunya) e pelo Governo de
Barcelona (Ayuntament de Barcelona), que permitiu a eficiente coordenação entre diversos programas e
atores.
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6. Monitorização da RIS3 da Região Emilia-Romagna
A Região da Emilia-Romagna (Itália) é caracterizada por um ecossistema de inovação bastante maduro e
coeso, uma qualidade que se traduz num elevado número de atores e stakeholders e, simultaneamente,
numa elevada concentração de empresas pertencentes às mesmas cadeias de valor.
A estratégia de investigação e inovação para a especialização inteligente nesta região (RIS3 da EmiliaRomagna) advém da necessidade de fortalecer a competitividade do sistema produtivo, apoiando a
identificação de trajetórias de inovação tecnológica e, também, de inovação não-tecnológica, i.e.,
organizacional e imaterial. A especificidade da RIS3 da Emilia-Romagna é a sua conceção como matriz,
com duas prioridades verticais e duas prioridades horizontais, independentes, mas largamente
intersectadas entre si.
A Região da Emilia-Romagna assume-se como um reconhecido exemplo de boas práticas no que diz
respeito à operacionalização e implementação da estratégia desenvolvida. O sucesso na operacionalização
e implementação da estratégia esteve intimamente relacionada com o modelo de governação da inovação
implementado, apoiado num sistema multinível em que se observa uma dispersão da autoridade entre
diferentes níveis de governo. Com vista à implementação da estratégia, foi criada uma estrutura formal de
governação, garantindo o permanente envolvimento dos vários elementos que compõem o modelo da hélice
quádrupla.
O sistema de supervisão e acompanhamento da implementação da estratégia foi fulcral para o sucesso da
mesma. O mecanismo de monitorização implementado envolve indicadores quantitativos e qualitativos,
alinhados com os temas a desenvolver e os processos de transformação que se pretende atingir. Todos os
indicadores estão disponíveis, de forma interativa e permanentemente atualizada, numa plataforma online,
acessível a todos os stakeholders.
Finalmente, a implementação da estratégica beneficiou da, já histórica, coesão do sistema de inovação. De
facto, a Região da Emilia-Romagna é comummente reconhecida pela estreita ligação estabelecida entre o
triângulo de centros de investigação – universidades – empresas, sendo vários os mecanismos
implementados, de natureza formal e informal, de transferência de conhecimento, que garantem um
alinhamento contínuo entre investigação e necessidades da indústria.

6.1. Enquadramento histórico e geográfico
Situada no Norte de Itália, a Região da Emilia-Romagna é considerada o coração da região mais
industrializada do país. Com cerca de 4,5 milhões de habitantes, esta região estende-se por 9 províncias,
sendo Bolonha a sua capital.
O processo de regionalização do território italiano é considerado bastante maduro, remontando a meados
do século passado. Atualmente, as regiões italianas usufruem de autonomia política e administrativa, tendo
ainda poder legislativo exclusivo em relação a qualquer tema que não seja expressamente reservado à Lei
Estadual, conforme previso na Constituição italiana.

Gráfico 7. PIB pc em Itália e na
Região Emilia-Romagna | 2018*

Gráfico 8. Taxa de emprego em Gráfico 9. Despesa em I&D pc
Itália e na Região Emiliaem Itália e na Região EmiliaRomagna | 2018**
Romagna | 2019
736,4
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29,2
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 Itália

Taxa de emprego
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417,1
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* Em milhares de euros. ** Em euros.
Fonte: EY-Parthenon com base nos dados de Eurostat (2020)

Graças à sua posição geográfica (enquanto ponto de ligação entre o centro e o sul da Europa), à elaborada
rede de infraestruturas e transportes e à longa e reputada tradição académica, a Região da Emilia-Romagna
assume-se, atualmente, como um dos mais importantes centros económicos e tecnológicos de Itália.
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De facto, o PIB per capita da região registado em 2018 ascendeu a 36,2 mil euros, um valor bastante
superior ao registado pelo país, sendo também a segunda região italiana com maior valor de exportações.
Em 2019, a taxa de emprego da região era de aproximadamente 70%, cerca de 11 pontos percentuais
acima da média nacional.
O sistema de inovação da Região da Emilia-Romagna é bastante desenvolvido, assumindo-se como o
primeiro ecossistema de inovação italiano. O investimento em I&D realizado nesta região corresponde a
13% do investimento total realizado a nível nacional. De acordo com o Regional Innovation Scoreboard
2020, a região em análise apresenta um índice de inovação bastante superior à média nacional, sendo
considerada um Moderate Innovator.

6.2. Operacionalização e implementação da boa-prática
6.2.1.

Ecossistema de inovação da Região da Emilia-Romagna

O sistema de inovação da Região Emilia-Romagna é considerado bastante desenvolvido. De facto, a
primeira estratégica regional de apoio à inovação foi elaborada em 2002, com a Legge Regionale 2002,
nº 7 "Promozione Del Sistema Regionale Delle Attività di Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento
Tecnologico". A maturidade do ecossistema de inovação traduz-se numa elevada densidade de atores, que
se desenvolveu através do envolvimento contínuo de instituições públicas e privadas.

Figura 8. Principais atores do ecossistema de inovação da Região da Emilia-Romagna

O ecossistema é composto por um primeiro grupo de entidades, apelidadas de instituições de conhecimento
e investigação primária. Estas instituições incluem o sistema universitário regional, composto por 6
universidades, com polos descentralizados, espalhados por toda a região (Bologna, Modena and Reggio
Emilia, Ferrara, Parma, Catholic University e Milan Polytechnic), e por 6 centros de investigação nacionais
e internacionais (Cineca, Inter-University Computing Centre, CNR - National Research Council, ENEA National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development, INFN - National
Institute for Nuclear Physics, INAF - National Institute for Astrophysics, INGV - National Institute for
Geophysics and Volcanology, CMCC - Euro-Mediterranean Centre on Climate Change).
Adicionalmente, a região desenvolveu, com cofinanciamento comunitário, a Emilia-Romagna High
Technology Network. Esta rede funciona como um verdadeiro pivô entre a investigação científica, o ensino
e a indústria, permitindo que as tecnologias desenvolvidas em laboratório se intersetem com as
necessidades das empresas da região.
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A rede está estruturada em 6 plataformas temáticas de investigação industrial alinhadas com as
necessidades do sistema de produção da região:
• Mecânica e materiais avançados;
• Agroalimentar;
• Construção;
• Energia e meio ambiente;
• Ciências da vida;
• TIC e design.
Atualmente, a rede é composta por 82 laboratórios de investigação industrial (dos quais 36 são financiados
com apoio dos FEEI atribuídos à região), dedicados à investigação colaborativa, em que as empresas da
região estão profundamente envolvidas, e por 14 centros de inovação, ou seja, entidades orientadas
sobretudo para a transferência de tecnologia e conhecimento. A rede, para além dos serviços de
investigação e consultoria prestados, torna acessível para empresas e outros laboratórios cerca de 1.200
equipamentos científicos destinados à realização de testes, verificações e medições, estando estes
equipamentos listados num catálogo online, juntamente com os diversos serviços prestados pelos
laboratórios supracitados, podendo ser requisitados sempre que disponíveis através da Innovation Platform
EROI.
Estes laboratórios e centros de inovação estão sedeados nos chamados Technolopoles – uma rede de 10
infraestruturas espalhadas por toda a Região da Emilia-Romagna, tipicamente próximas dos principais
polos universitários e científicos. Para além de assegurarem a presença territorial da High Technology
Network, os Technolopoles são polos de ciência e tecnologia que concentram numa só área atividades de
pesquisa industrial, mecanismos de transferência de tecnologia e espaços para o desenvolvimento de
novas empresas, assumindo, por esta via, um papel fundamental na promoção da coesão das várias
entidades supracitadas.
Complementarmente, as S3 Areas foram criadas com o intuito de aproximar os investigadores mais jovens
do mercado de trabalho e de fortalecer o sistema de inovação industrial da região. As S3 Areas são espaços
físicos utilizados como pontos de encontro entre empreendedores, start-ups e spin-offs, investigadores e
comunidade académica. Estes espaços promovem workshops, sessões de desenvolvimento de
competências cruciais para novos empreendedores e eventos de networking, sendo os principais pontos
de informação relativa ao sistema de inovação e ao processo de criação de empresas na região (um serviço
apelidado de EmiliaRomagnaStartUp Infodesk).
Uma outra importante tipologia de player no ecossistema de inovação da Região da Emilia-Romagna são
os Clust-ERs, associações de empresas, centros de investigação e instituições de ensino que partilham
competências, ideias e recursos entre si com o objetivo de fortalecer a competitividade do sistema industrial
da região. Atualmente, existem 7 Clust-ERs dedicados a atividades de I&D em setores estratégicos:
• Agroalimentar;
• Construção;
• Cultura e indústrias criativas;
• Energia e desenvolvimento sustentável;
• Saúde e bem-estar;
• Mecânica e mecatrónica;

•

Inovação nos serviços.

O ecossistema de inovação da região em estudo possui, ainda, uma ampla rede de incubadoras (cerca de
60) e estruturas de promoção de criação de negócios conectados e coordenados entre si ao nível regional,
através da plataforma emiliaromagnastartup.
Finalmente, a Região da Emilia-Romagna é caracterizada pela presença de duas autoridades / agências
internacionais: a EFSA – European Food Safety Authority e o ECMWF – European Centre for MediumRange Weather Forecasts.
O elevando número de atores acima descrito torna a sua coordenação num processo complexo. A Art-ER
Attractiveness Research Territory é o Joint Stock Consortium da Emilia-Romagna, criada pela fusão de
duas entidades (ASTER e ERVET) e tem o objetivo de coordenar o ecossistema de inovação da região,
promovendo o seu crescimento sustentável e internacional. A Art-ER organiza-se em duas divisões:

•

Research and Innovation Division (a antiga ASTER) - Esta divisão é especificamente responsável pela
coordenação do ecossistema regional de inovação, pelo estímulo da investigação industrial e pela
promoção de um modelo de inovação aberta, em que empresas, start-ups, investigadores e
académicos debatem e partilham experiências, tecnologias e oportunidades.

•

Sustainable Territorial Development Division (o antigo ERVET) - Esta divisão foca-se no apoio ao
planeamento regional e à colaboração entre entidades económicas e sociais, com vista à promoção
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do desenvolvimento sustentável da região. Dedica-se a atividades de atração de investimento
(especialmente estrangeiro), ao apoio à cooperação, regional, nacional e internacional, entre setores
de atividade e ao desenvolvimento de estudos sobre os vários setores industriais predominantes na
região e sobre o ambiente institucional, económico e social da Emilia-Romagna.

6.2.2.

A estratégia de especialização inteligente

A estratégia de desenvolvimento regional da Região da Emilia-Romagna foi operacionalizada através do
Por Fesr – Programa Operacional Regional da Emilia-Romana, que estrutura a utilização dos recursos
nacionais e europeus atribuídos à região ao abrigo dos FEEI. Entre 2014 e 2020, o total dos recursos
atribuídos à Emilia-Romagna ascendeu a, aproximadamente, 482 milhões de euros. A alocação destes
recursos repartiu-se por 7 eixos de ação, sendo os mais relevantes os da "I&D e Inovação" (31%), da
"Competitividade e atratividade do sistema produtivo" (25%) e da "Promoção da economia de baixo carbono
no território e no seu sistema produtivo" (20%).

Tabela 3. Eixos de ação e respetiva proporção de fundos atribuídos
Eixo de Ação

Proporção de fundos
atribuídos

Eixo 1 – I&D e Inovação

31%

Eixo 2 – Desenvolvimento das TIC e implementação da agenda digital

6%

Eixo 3 – Competitividade e atratividade do sistema de produção

25%

Eixo 4 – Promoção da economia de baixo carbono no território e no seu sistema produtivo

20%

Eixo 5 – Valorização dos recursos artísticos, culturais e ambientais

8%

Eixo 6 – Cidades atraentes e inclusivas

6%

Eixo 7 – Assistência Técnica

4%

Fonte: website do FESR – Região Emilia-Romagna 21, análise EY-Parthenon

A principal ferramenta política associada ao primeiro eixo é a RIS322, através da qual foi construído o quadro
de ações estratégicas para reforçar a competitividade da região e estimular a sua economia. A RIS3 da
Emilia-Romagna baseou-se em cinco elementos metodológicos:

•

Reforço estrutural (incremento do investimento e emprego, eficiência das atividades de I&I, reforço
das cadeias de valor e diversificação);

•

Previsão tecnológica (melhorar capacidade de antecipação e intercetação de tendências
socioeconómicas e tecnológicas);

•

Entrepreneurial Discovery Processes e fertilização cruzada (mapeamento e desenvolvimento de rede
de especialização e oportunidades de inovação);

•

Governança consciente e participativa (interação entre stakeholders para compartilhar objetivos e
aumentar convergência entre ação pública e privada).

•

Maior integração entre políticas nacionais e políticas europeias.

A operacionalização desta estratégia envolveu, assim, a participação de elementos da hélice quádrupla
que, juntamente com uma análise intensiva das características da região, permitiram delinear um conjunto
de prioridades específicas. A elaboração da RIS3 estruturou-se em duas direções, seguindo uma lógica
matricial, ou seja, estabelecendo prioridades verticais e horizontais. Através da abordagem vertical, foram
identificados os principais sistemas industriais regionais, relevantes para o equilíbrio socioeconómico da
região e com um considerável impacto na sua competitividade. Na abordagem horizontal, foram
identificados os principais motores de mudança e os fatores de inovação transversais a todo o sistema de
produção. Desta forma foram identificadas duas prioridades verticais (prioridade A e B) e duas prioridades
horizontais (prioridade C e D). Apesar de independentes, as prioridades verticais intersetam-se largamente
com as prioridades horizontais.

21

Website do FESR – Região Emilia-Romagna acedido (2020) através do link https://fesr.regione.emilia-romagna.it/s3.
22 Regione Emilia-Romagna (2014), Research and innovatin strategy for Smart Specialization S3 Emilia-Romagna.
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A prioridade A visa consolidar e fortalecer o potencial inovador dos “pilares” da economia da região que
obedeçam aos seguintes critérios:
• Elevado grau de especialização a nível regional ou nacional;
• Elevado peso no emprego criado na região;
• Capacidade de articular e conectar várias atividades de produção;
• Competitividade consolidada em relação a mercados nacionais e internacionais, apresentando uma
elevada capacidade de exportação;
• Capacidade de absolver novas tecnologias e inovações, incorporando-as nos seus processos
produtivos, com o objetivo de responder as novas necessidades sociais.
A prioridade A, com base nestes critérios, identificou três áreas de especialização: a indústria agroalimentar,
a indústria da construção e a indústria mecânica e mecatrónica.
A prioridade B visa promover o desenvolvimento de setores com um elevado potencial de crescimento,
capazes de:
• Serem já valorizados pela sociedade da Emilia-Romagna;
• Gerar novos empregos altamente qualificados;

•
•
•

Responder às necessidades sociais emergentes, gerando inovação social;
Contribuir positivamente para a qualidade de vida, através da valorização de bens coletivos;
Permitir a emergência de novos negócios em que as camadas mais jovens da sociedade assumem
um papel central;

•

Acompanhar a transformação e regeneração de setores que, tradicionalmente, não sejam intensivos
em I&D, desenvolvendo novas oportunidades de criação de valor.

A prioridade B identificou duas áreas com elevado potencial de inovação social na região: o setor da saúde
e bem-estar e o setor cultural e criativo.
Estas 5 áreas de atividade identificadas através das prioridades verticais A e B representam o núcleo do
sistema de produção da Emilia-Romagna, observando-se uma forte especialização nas 3 áreas da
prioridade A e uma necessidade de melhorar e desenvolver as 2 áreas emergentes da prioridade B. No
total, estas cinco indústrias geram, atualmente, cerca de 1,8 milhões de empregos.
A prioridade horizontal C visa promover a capacidade da região de responder e solucionar os principais
desafios societais estabelecidos pelo Horizonte 2020. Nesse sentido, num cenário de médio-longo prazo, a
Europa 2020 identificou 3 diretrizes de mudança socioeconómica:
• A promoção do desenvolvimento sustentável (incluindo inovação no campo da eficiência energética,
gestão de resíduos, economia de baixo carbono, promoção de mobilidade sustentável e valorização
de recursos naturais);

•
•

A promoção e desenvolvimento de tecnologias que contribuam para um estilo de vida saudável e
seguro;
O fomento de uma sociedade de informação e comunicação, ou seja, desenvolvimento, de forma
consistente com os objetivos da Agenda Digital, de novos produtos e serviços, incluindo processos
organizacionais e sistemas de gestão complexos, baseados no uso das TIC.

A prioridade horizontal D visa fortalecer a capacidade da região no que diz respeito à prestação de serviços
de apoio de apoio às empresas. Por vezes, as cadeias de valor não são controladas pelas empresas
responsáveis pela produção, mas antes pelo conjunto de empresas dedicadas à prestação de serviços
complementares nos domínios comercial, comunicacional, logístico, regulatório, entre outros. No entanto,
na Região da Emilia-Romagna observa-se uma clara ineficiência na prestação destes serviços, sobretudo
quando comparados com o setor produtivo. Esta carência afeta não só os setores de atividade indicados
pelas prioridades verticais, mas também muitas outras indústrias de menor dimensão da região. A
prioridade D visa fortalecer, precisamente, o setor dos serviços de apoio à indústria, tornando-os mais
eficientes e, por essa via, fortalecendo as cadeias de valor por eles apoiados.

6.2.3.

Do plano à prática

A implementação bem-sucedida da estratégia de desenvolvimento regional da Emilia-Romagna implicou a
criação de uma estrutura formal de governação e da implementação de mecanismos de monitorização
eficazes.
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A estrutura de governação criada divide-se em 4 organismos: (i) Órgãos de Gestão, implementação e
controlo do Por Fesr, (ii) o Comité de Supervisão, (iii) o Comité de Comunicação e (iv) o Comité de
Monitorização23.
Os Órgãos de Gestão do Por Fesr são os seguintes:

•

Autoridade de Gestão - Órgão responsável pela execução do programa operacional. Para além de um
responsável geral, este órgão inclui agentes responsáveis por cada eixo estruturando do Por Fesr.

•

Autoridade de Certificação - Órgão responsável pela elaboração de relatórios relativos às contas dos
programas e por manter a contabilidade informatizada.

•

Autoridade de Auditoria - Órgão responsável por supervisionar o funcionamento do Sistema de Gestão
e Controlo do Programa Operacional (SIGECO). Esta estrutura é independente da Autoridade de
Gestão e da Autoridade de Certificação.

•

SIGECO (Sistema de Gestão e Controlo) - Órgão responsável pela estrutura organizacional e
processual do programa operacional e pela intermediação da relação entre a Autoridade de Gestão e
a Autoridade de Certificação.

•

Autoridades Urbanas - As 10 áreas metropolitanas que compõe a Região da Emilia-Romagna são
responsáveis pela implementação das estratégias de desenvolvimento urbano sustentável previstas
no eixo 6 do Por Fesr.

Por sua vez, o Comité de Supervisão, é um órgão independente que verifica a eficácia e a qualidade da
implementação do programa operacional.
Já o Comité de Comunicação é responsável pela elaboração e implementação da estratégia de
comunicação de oportunidades e resultados associados ao programa operacional. Anualmente, é
elaborado um plano de comunicação em linha com as várias campanhas a levar a cabo, com vista a
aumentar a visibilidade da região. Entres estas campanhas, destaca-se a Invest Here, com o objetivo de
atrair investimento nacional e internacional para o ecossistema de inovação da Emilia-Romagna.
Por último, o Comité de Monitorização assume um papel fundamental na implementação do programa
operacional, uma vez que é responsável por recolher e analisar toda a informação, qualitativa e quantitativa,
sobre a evolução dos projetos e programas específicos apoiados. Este comité é nomeado pela Autoridade
de Gestão e é composto por membros permanentes (membros especialistas com uma vasta experiência
neste campo) e por membros não permanentes (um vasto grupo de indivíduos não especialistas,
pertencentes a diferentes grupos de stakeholders que compõem o modelo da hélice quádrupla).
A monitorização e acompanhamento das atividades desenvolvidas conduzida pelo comité designado para
o efeito assume-se um fator crítico para a implementação do plano operacional, pois, para além de medir
os resultados alcançados, permite que quaisquer ações corretivas sejam tomadas atempadamente.
O mecanismo de monitorização implementado tem, assim, quatro objetivos:

•

Medir o grau de implementação da estratégia, ou seja, monitorizar que operações já foram realizadas
até ao momento. Para este objetivo, foram definidos vários indicadores de realização;

•

Estudar as alterações ocorridas nos sistemas de produção identificados como prioridades na RIS3. A
estratégia da região identifica trajetórias de evolução esperada tanto para as prioridades verticais
como para as prioridades horizontais. O sistema de monitorização procura estudar se essas
mudanças estão a ocorrer, em que direção e com que intensidade. Para tal foram definidos vários
indicadores de desenvolvimento;

•

Estudar a obtenção de resultados, de forma a averiguar se estes estão em linha com os objetivos prédefinidos. Para tal, foram definidos vários indicadores de resultados.

•

O sistema de monitorização fornece uma imagem da competitividade internacional do ecossistema de
inovação da Emilia-Romagna. Para tal, foram identificados vários indicadores de contexto.

A Figura 9 abaixo apresenta alguns exemplos de indicadores de realização, de desenvolvimento, de
resultados e de contexto que são monitorizados e avaliados pelo comité. Estas métricas são medidas
primeiramente através de verificações, de natureza quantitativa e qualitativa, antes e depois da realização
do projeto. Adicionalmente, são realizadas pesquisas aprofundadas e eventuais iniciativas participativas de
diálogo.
Estes indicadores são comunicados através de uma plataforma online e interativa24, acessível a qualquer
pessoa ou organização, estando permanentemente atualizados e organizados por área de especialização.

23
24

Website da Emilia-Romagna S3, acedido (2020) através do link https://fesr.regione.emilia-romagna.it/s3.

S3 Monitoraggio Smart Specialization Strategy, que pode ser acedida através do link https://www.regione.emilia-romagna.it/s3monitoraggio/.
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Esta partilha generalizada dos indicadores supracitados permite que os vários atores do ecossistema
estejam continuamente informados sobre o progresso evolutivo da região e, desta forma, possam alinhar
as suas atividades com as necessidades da região.

Figura 9. Síntese dos indicadores de monitorização

6.3. Impactos e desafios futuros
No final de 2019, os fundos (nacionais e europeus) atribuídos à Região da Emilia-Romagna foram alocados
na totalidade, tendo apoiado cerca de 3.460 projetos.
Nesse sentido, a implementação da RIS3 e a aplicação dos fundos geridos pelo Por Fesr é considerada
uma boa prática de governação para a implementação de uma Knowledge Based Economy, por se focar
não apenas em ações empresariais isoladas, mas, sobretudo, no apoio a um framework completo de ações
com vista à criação de um ecossistema de inovação regional, ou seja, um ambiente propício ao aumento
generalizado da competitividade da região.
O ecossistema de inovação consolidado e o modelo de governação implementado resultaram na atribuição
de dois importantes "prémios" internacionais à região. O primeiro reconhecimento ocorreu em 2017 e
materializou-se na deslocalização do European Centre for Medium-Range Weather Forecasts para a EmiliaRomagna. O segundo reconhecimento ocorreu em 2019, quando a UE selecionou o Big Data Technopole
- Bologna Hub para localizar o novo supercomputador Leonardo, avaliado em 120 milhões de euros,
colocando a região entre os principais centros de computação do mundo.
A High Technology Network, financiada por programas europeus anteriores, provou ter um efeito
multiplicador na investigação industrial e nas dinâmicas de transferência de conhecimento e tecnologia. De
facto, esta rede revelou-se essencial para a aproximação entre investigação, ensino e indústria: mais de
600 jovens investigadores, 1.000 professores universitários e 500 técnicos de laboratório estiveram já
envolvidos nesta rede. A circulação de recursos humanos proporcionada por esta rede trouxe claros
benefícios para a coesão da região e para a transferência de conhecimento. Entres 2014 e 2019, a High
Technology Network apresentou um valor de faturação anual na ordem dos 20 milhões de euros.
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6.3.1.

Fatores críticos de sucesso

O contexto histórico da Região Emilia-Romagna assumiu-se como um fator chave para o sucesso na
implementação da RIS3. De facto, a especialização em determinadas indústrias é já uma característica
histórica resultante de um conjunto de condições favoráveis, entre as quais se destacam:

•

A atitude positiva dos diversos atores do sistema de inovação face à partilha (seja ela de
conhecimento, tecnologia ou infraestruturas), mesmo entre concorrentes.

•

Espírito empreendedor enraizado na sociedade. O tecido empresarial da Emilia-Romagna é
caracterizado por uma elevada proporção de PME, responsáveis por cerca de 70% do emprego criado
na região. Empresas de menor dimensão são caracterizadas, tipicamente, por processos mais
flexíveis e, nesse sentido, mais propícios à inovação e ao empreendedorismo.

•

O diálogo social é bastante intenso. A região tem tradição na organização de eventos de networking,
formais e informais, que facilitam o estabelecimento de relações mais estreitas entre diferentes
agentes do ecossistema;

•

O ensino está, historicamente, bastante ligado à indústria na região. As dinâmicas de transferência de
conhecimento entre empresas e academia são bastante maduras, o que tem permitido ao longo dos
anos alinhar os planos curriculares com as necessidades do mercado.
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7. Conclusão
O presente relatório teve como objetivo recolher informação e ensinamentos de casos de sucesso em
matéria de transferência de tecnologia e conhecimento que sirvam de inspiração para a introdução de
melhorias futuras do policy mix nacional, nomeadamente na criação de novos (ou melhorados) mecanismos
facilitadores e promotores das dinâmicas de transferência de conhecimento e tecnologia, tendo em vista a
sua valorização económica.
Para o efeito, foram identificadas diversas boas práticas de TTC, das quais se destacam a utilização de
sinergias entre diferentes FEEI e outros instrumentos do policy mix nacional e europeu, a implementação
de modelos de governação multinível, hélice quádrupla ou órgãos específicos, a implementação bem
sucedida do designado entrepreneurial discovery process, formas eficazes de integrar atores em dinâmicas
coletivas e redes e instrumentos de monitorização / acompanhamento de dinâmicas de transferência de
conhecimento e inovação.
Com o intuito de estudar o contexto e processo de implementação das boas práticas identificadas, foi
efetuado um levantamento de casos de reconhecido sucesso em países europeus que, em paralelo,
tivessem potencial de replicação em Portugal. De entre 27 possibilidades propostas à ANI, foram
selecionados os seguintes estudos de caso: Northern Netherlands Alliance (Países Baixos), Flanders
Innovation and Entrepreneurship Agency (Bélgica), Tractor Projects e ADItech (Espanha), Ecossistema de
Inovação industrial da Volvo em Gotemburgo (Suécia), Monitorização da RIS3 da Região da Emilia
Romagna (Itália).
Embora cada caso tenha sido selecionado por demonstrar de forma mais vincada uma das boas práticas
identificadas, todos evidenciam argumentos de demonstração de várias boas práticas em simultâneo,
sendo essa uma das primeiras e principais conclusões deste estudo: o sucesso na introdução de
mecanismos de facilitação e dinamização da TTC depende de condições de contexto propícias e da
introdução de várias boas práticas que se potenciam mutuamente. Verificou-se que o conceito de hélice
quádrupla, o EDP e definição de estratégias e trade-offs (incorporados nas RIS3) estão presentes de forma
transversal e permitiram que estes casos tivessem resultados reconhecidos ao nível da transferência de
tecnologia e conhecimento, mas também da sua valorização no mercado.
Os casos estudados são, maioritariamente, de países com uma dimensão demográfica semelhante à
portuguesa ou de regiões que, fazendo parte de países de dimensão diferente (como Espanha ou Itália),
têm características similares a contextos territoriais nacionais. Por outro lado, são casos diferentes entre si,
especialmente no que toca à organização do sistema político, ao grau de autonomia na definição e
implementação da política pública e, mesmo, em termos de grau de intervenção pública na promoção das
dinâmicas de TTC.
No caso do SNN, no Norte dos Países Baixos, é possível encontrar uma abordagem diferenciada à
construção da estratégia de especialização inteligente e da inovação, baseada na seleção de desafios
societais, definidos a nível europeu, para os quais a região, tendo em conta as suas competências, melhor
pode contribuir na pesquisa e desenvolvimento de soluções para esses desafios. Não existe, por isso, uma
definição de domínios ou setores prioritários, fomentando-se a inovação em torno da resolução de
problemas de elevado impacto social.
Os desafios societais europeus surgem nas RIS3 das regiões portuguesas e nos
instrumentos de política pública nacional de forma subtil, através dos referenciais de
mérito dos concursos. O lançamento de calls temáticas, ligadas a desafios ou clusters
temáticos, à semelhança do que acontece, por exemplo, no Horzionte 2020 / Horizonte
Europa poderá reforçar o foco dos instrumentos operacionalizados em Portugal e atuar
de forma mais consolidada sobre determinados setores do sistema de inovação.
O desenho e implementação desta estratégia seguiu também um caminho pouco ortodoxo, tirando as
entidades governamentais do seu driver seat. Neste caso, num processo bottom-up de co-criação, foram
as empresas, centros de saber, a sociedade e o governo que, de forma articulada, construíram a estratégia
de médio e longo prazo para inovação da região. A participação preponderante dos restantes quadrantes
da hélice quádrupla teve como impacto a maior predisposição dos atores na partilha de conhecimento, no
desenvolvimento de projetos copromovidos entre vários tipos de entidades e na criação de mecanismos
poderosos de experimentação em ambiente real (e.g. living labs).
O caso da AIO, na Flandres, evidencia que, apesar dos diversos e complexos níveis políticos e organismos
políticos (de nível regional e nacional), com a clara separação de poderes, competências e missões, é
possível potenciar a introdução de mecanismos promotores da inovação e das dinâmicas de TTC, sem que
haja sobreposição de políticas. Neste contexto, a política de clusterização da região, que encontra eco na
sua estratégia de especialização inteligente, suportada em duas vertentes (innovative business networks e
spearhead clusters), construída numa lógica bottom-up, permitiu à região apostar com massa crítica em
competências e infraestruturas de referência a nível mundial nas suas áreas de atuação.
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Não obstante os ganhos operacionais decorrentes do lançamento de concursos
"harmonizados" para as várias regiões no âmbito da Rede de Incentivos, a autonomia
regional para alavancar de forma mais efetiva a sua RIS3 sai prejudicada. Uma maior
orientação dos fundos dos Programas Operacionais Regionais para as redes e clusters
de base territorial incentiva uma maior influência nas decisões de localização do
investimento e nos processos de inovação (maior polarização). A dimensão dos projetos
não será o determinante-chave da sua alocação entre programas operacionais regionais
e temáticos, mas antes o grau de inserção dos mesmos nas RIS3 regionais.
Por sua vez, o caso da ADItech e dos "seus" Tractor Projects constitui um exemplo interessante, e com
custos relativamente baixos, de lidar com o "vale da morte" do processo de inovação, que normalmente
ocorre na passagem da tecnologia dos centros de saber para as empresas e para o mercado (entre o grau
de maturidade tecnológica 3 e 6).
Importa, contudo, realçar que a Comunidade Foral de Navarra é uma das mais pequenas regiões
autónomas espanholas em termos populacionais, mas também uma das mais ricas e desenvolvidas do
ponto de vista industrial. De facto, a existência de um número limitado de clusters relevantes e de empresas
de grande dimensão, permitiu que a ADItech construísse um Sistema Navarro de I+D+I (SINAI) participado
formalmente pelos principais stakeholders do sistema regional de inovação, havendo, por isso, um
mecanismo formal e orgânico de coordenação partilhada do sistema de inovação.
Os Tractor Projects são um instrumento de apoio inserido no policy mix da região, financiado pelo Governo
de Navarra, que apoia projetos de desenvolvimento em co-promoção entre entidades não empresariais de
soluções com interesse manifesto de uma empresa da região e que, no final do projeto, assume a dianteira
do processo de inovação, explorando em regime de exclusividade a propriedade intelectual ou segredo
industrial, remunerando devidamente as restantes entidades participantes no projeto.

Existe espaço em Portugal para a criação de uma tipologia de incentivos à valorização
económica de conhecimento e tecnologia ancorada em Clusters e CoLabs com
mecanismos de natureza similar aos Tractor Projects de Navarra, estimulando o
aprofundamento de modelos de hélice tripla (ou quádrupla, quando aplicável). Além de
robustecer o papel dos Clusters e dos CoLabs na ligação às empresas e às indústrias,
esta tipologia de incentivos incorpora um forte potencial de geração de resultados da I&D
apoiada.
Em paralelo, a ADItech tem a seu cargo a gestão do SIESS, uma plataforma virtual que lista a panóplia de
infraestruturas e equipamentos científicos para uso partilhado, e das bases de dados dos atores do SINAI.
O SIESS tem um catálogo online e permite que todo o equipamento público existente na região esteja
disponível e possa ser requisitado por qualquer elemento do SCT.

O Portal da Inovação gerido pela ANI é um importante passo para a aproximação entre os
atores do sistema de inovação através do mapeamento de competências e necessidades.
A evolução do mesmo no sentido da inclusão das capacidades tecnológicas associadas
às infraestruturas que integram o ecossistema de inovação nacional neste portal
potenciará a utilização dessas capacidades.
No norte da Europa, em Gotemburgo, existe um reconhecido exemplo de sucesso de place-based
innovation ecosystems. Este ecossistema empreendedor nas indústrias automóvel e da mobilidade tem a
particularidade de ter sido desenvolvido em torno de uma empresa âncora, a Volvo, que permitiu e
potenciou a emergência e o crescimento de negócios relacionados com as cadeias de valor onde se insere,
através de uma atitude proativa em projetos de colaboração com fornecedores e uma mente aberta no
desenvolvimento de soluções disruptivas que respondem aos desafios das indústrias automóvel e da
mobilidade.
Não só o contexto histórico e geográfico moldou o desenvolvimento de um ecossistema de inovação em
torno da indústria automóvel em Gotemburgo, mas também contribuiu para isso a predisposição da
sociedade e dos governos para experimentação tecnológica em ambiente real (e.g. realização de testes à
segurança e à funcionalidade das tecnologias), o alinhamento e pressão da política pública em matérias de
sustentabilidade ambiental (e.g. potenciou novas soluções de mobilidade), o impulso de organismos locais,
designadamente, do município para a realização de projetos piloto e na atração de investimento e
desenvolvimento de fatores produtivos (e.g. mão-de-obra qualificada).
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Do desenvolvimento económico e tecnológico de Portugal nas últimas décadas, têm
emergido place-based innovation ecosystems25 (numa dimensão inferior ao de
Gotemburgo), alicerçados em entidades empresariais com características similares, como
é o exemplo da Bosch Car Multimedia (em Braga), da Volkswagen Autoeuropa (em
Palmela) ou a Embraer (em Évora). Os instrumentos de fomento da qualificação e inovação
dos players que gravitam em torno destas âncoras podem ser estimulados no sentido do
desenvolvimento de clusters territoriais com maior massa crítica e internacionalmente
mais competitivos. Complementarmente, a adição da quarta hélice à abordagem destes
ecossistemas revela-se crítica (e.g. instrumentos de apoio a entidades públicas para
criação de condições para testes a soluções de mobilidade das cidades próximas).
A implementação da estratégia da região e a própria governação do ecossistema de inovação de
Gotemburgo é um processo sobretudo informal, possibilitado pelo clima colaborativo intenso entre
diferentes agentes (que agem em prol das suas ambições) que circulam de forma frequente entre
instituições dos diferentes quadrantes da hélice quádrupla.
Um outro elemento relevante para potenciar as dinâmicas de transferência de tecnologia e conhecimento
entre os atores do sistema de inovação foi o Lindholmen Science Park, um parque de ciência e tecnologia
respeitado na região pelos diferentes quadrantes da hélice quádrupla, que funciona como um importante
intermediário entre os órgãos governamentais (regionais e nacionais), as empresas e os projetos em
desenvolvimento na indústria automóvel.

A política pública nacional associada à criação e desenvolvimento de infraestruturas de
acolhimento empresarial deve ser exigente em matéria de inovação. Em termos práticos,
deve incentivar-se que a configuração dos projetos de novas áreas de acolhimento
empresarial ou requalificação das existentes tenham uma natureza próxima da tipologia
de parque de ciência e tecnologia, estimulando que os mesmos sejam impulsionados em
parceria com entidades de investigação ou do ensino superior.
Em paralelo, a Volvo estabeleceu uma importante relação com a Universidade de Chalmers, que tem
impulsionado vários projetos colaborativos e permitido um alinhamento permanente do plano curricular
desta universidade com as necessidades da Volvo e da indústria automóvel como um todo.
O interesse de novas empresas deslocarem a sua atividade para Gotemburgo deve-se, por um lado, à atual
abundância de competências desenvolvidas em torno de domínios tecnológicos específicos e, por outro
lado, ao forte apoio dos governos nacional e regional através de programas de apoio à inovação e, em
particular, à indústria automóvel.
Por último, o caso do sistema de monitorização da RIS3 da Emilia-Romagna, em Itália, tem permitido aos
atores do sistema de inovação e aos organismos públicos responsáveis pela conceção e implementação
da política pública, uma análise atualizada e compreensiva da implementação da política e dos seus
impactos no sistema de inovação regional. Através de indicadores de realização, de desenvolvimento, de
resultados e de contexto, cujas métricas são medidas primeiramente através de verificações, de natureza
quantitativa e qualitativa, antes e depois da realização do projeto, é possível acompanhar a evolução da
implementação da política e os seus impactos.
A transparência da aplicação de fundos públicos é essencial, nomeadamente num quadro
de crescente orientação da política pública para resultados. Atualmente, os organismos
públicos que operacionalizam as políticas possuem um manancial de informação
significativo que pode e deve ser trabalhado e disponibilizado de forma efetiva e
centralizada. O Portal da Inovação pode ser um bom suporte para a "prestação de contas"
do sistema de inovação nacional através da disponibilização de uma bateria de
indicadores sobre a caracterização e desempenho sobre a aplicação de fundos públicos
e a implementação das próprias RIS3.

25

Os ecossistemas nacionais citados têm um grau de maturidade já elevado e uma presença forte dos vários elementos da hélice tripla,
mas evidenciam margem de progressão na ligação da sociedade no processo de inovação.
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