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Conhecimento 
e inovação  -
criar o futuro



The retrospective:
- Millieu Innovateur – the contextual relevance and the localized nature of innovation
- Sistemas de Inovação Setoriais
- Sistemas Nacionais de Inovação
- Sistemas regionais de inovação
- Especialização inteligente: uma ferramenta de otimização

Visão sistémica da inovação: estática 
vs dinâmica

Conhecimento Inovação Max. Impacto



1995



2019





Desafios e tensões

• Novas macro tendências

• Aceleração dos ciclos de inovação e de 
transformação

• Competências dinâmicas

• Competitividade multifatorial

• Redes territorialmente disformes

• Governação coletiva -
responsabilização coletiva.

• Mecanismos de transmissão

• Alteração cultural.



O passado: 

ENEI 2020



O passado

• Verticalização e perspetiva setorial

• Fatores de competitividade dinâmicos vs estáticos





O futuro:

ENEI 2030



ENEI 2030: KPIs do processo de revisão

Avaliação da 
ENEI

Relatório de 
Monitorização 

(2020)

15 seminários e 
15 relatórios 

temáticos - 600 
participantes

Diagnóstico

Análise a 
prioridades 
Europeias, 
Agendas de 
investigação 

promovidas pela 
FCT 

Relatório sobre 
transferência de 

tecnologia

EDE

32 EDE

7 relatórios 
temáticos

1500 
participantes

ENEI 2030

Possíveis 
prioridades ENEI

Concurso público 
para contratação 

de peritos 
temáticos

Atividades 
transformadoras 

e respetivo 
policy-mix

Indicadores de 
monitorização

Articulação 
Multinível

Prioridades 
ENEI/EREI

Monitorização

Condição 
Habilitante

Relatório de 

Verificação 

para a ENEI

7 Relatórios de 

Verificação 

para as EREI’s



ENEI 2030
Novos domínios prioritários



ENEI 2030

▪ Uma nova arquitetura

▪ Uma integração multinível

▪ Foco na transformação

▪ Aposta na participação dos atores em

todas as fases do processo

▪ Transparência e accountability



Transição Digital
Materiais, Sistemas 

e Tecnologias de 
Produção

Transição Verde

Sociedade, 
Criatividade e 

Património

Saúde, 
Biotecnologia e 

Alimentação

Grandes Ativos 
Naturais: Floresta, 

Mar e Espaço



Atividade Transformativa Descritivo

Sistemas Humano-cêntricos e socialmente 

sustentáveis

Modelos de organização e tecnologias de produção

combinados de i5.0, com adição do fator humano à

inteligência artificial e a sistemas de produção

autónomos, promovendo uma resposta aos desafios da

sociedade e o re-skilling e o up-skilling das pessoas.

Desenvolvimento de plataformas e soluções 

digitais avançadas para novos modelos de 

negócio 

Promover o desenvolvimento de plataformas e soluções

digitais para novos modelos e processos de comércio e

negócio eletrónicos.

Desenvolvimento de plataformas e soluções 

digitais avançadas para a otimização das 

cadeias de produção

Desenvolvimento e adoção de sistemas de integração e

de otimização das cadeias de produção, implementando

lógicas de eficiência coletiva e de circularidade.

Promoção do mercado de tecnologias chave 

digitais

Valorizar as capacidades e os desenvolvimentos técnico-

científicos, promovendo a criação, a atração e o

crescimento de empresas produtoras de tecnologias

digitais, de comunicação e de software.

Adoção de plataformas e soluções digitais 

pelos setores utilizadores

Atuar do lado da procura, estimulando a digitalização da

economia nacional através da adoção de plataformas e

soluções digitais.

Transição Digital



Atividade Transformativa Descritivo

Bens de equipamento com funcionalidades 

acrescidas e sistemas de produção avançados

Desenvolvimento e produção de bens de equipamentos com

funcionalidades acrescidas que tenham associadas soluções de

maior valor acrescentado e que permitam desenvolver

sistemas integrados e customizados de equipamentos.

Tecnologias avançadas de produção para a 

exploração de recursos endógenos

Alavancar a indústria de valorização de recursos endógenos (de

origem biológica e não biológica), e, ainda, a extração de

compostos de alto valor acrescentado e o desenvolvimento de

materiais através da Biotecnologia Industrial.

Materiais e compósitos, funcionalizados para 

aplicações inteligentes e de alto valor 

acrescentado

Desenvolvimento e produção de materiais avançados e de

componentes, com funcionalidades acrescidas (superfícies

inteligentes, integração de funcionalidades, sustentabilidade e

reciclabilidade, etc.).

Produtos e sistemas inteligentes e sustentáveis 

com enfoque no design para separação e 

tecnologias de self-assembling

Criação de soluções mais inteligentes e sustentáveis,

associados ao ecodesign e à otimização das cadeias de valor,

contribuindo para o desenvolvimento de produtos e sistemas

sustentáveis e funcionais, maximizando e reduzindo o custo da

reutilização dos materiais.

Manufatura aditiva

Desenvolvimento e difusão de tecnologias e materiais para a

manufatura aditiva, visando a sua aplicação em múltiplos

setores, permitindo a produção de produtos customizados e de

alto valor acrescentado.

Materiais, Sistemas 
e Tecnologias de 

Produção



Transição Verde

Atividade
Transformativa

Descritivo

Circularidade

Conceção e implementação de soluções tecnológicas e sociais facilitadoras da

operacionalização de modelos circulares e promoção da bioeconomia sustentável com

aplicações em cadeias de valor como a construção, a florestal, o agroalimentar, a

gestão de resíduos, os plásticos ou a economia do mar.

Adaptação às alterações 
climáticas e modelos de 
exploração sustentáveis

Transformações adaptativas às alterações climáticas e desenvolvimento de modelos

sustentáveis de exploração da agricultura e da floresta.

Produção industrial 
descarbonizada

Desenvolvimento e implementação de tecnologias e sistemas produtivos com menor

pegada carbónica, englobando a otimização das atividades e infraestruturas

industriais, a integração de soluções de armazenamento térmico e de captura,

armazenamento e a gestão da utilização de carbono.

Cidades e territórios 
descarbonizados

Soluções integradas e sistémicas para a descarbonização das estruturas urbanas de

diferentes níveis, integrando soluções tecnológicas, digitais, sociais, culturais, de

planeamento e de governança territorial em comunidades.

Sistemas inovadores de 
produção, gestão e 
monitorização para a 
Água e a Energia

Valorização de recursos endógenos como a água e a energia, promovendo a

investigação e a inovação na produção, na gestão da utilização e na monitorização

das redes, facilitando a interligação, a eficiência e a complementaridade de sistemas.

Armazenamento 
energético

Desenvolvimento e aplicação de novos materiais, tecnologias e sistemas para

armazenamento energético mais eficaz, potenciando a fiabilidade e a penetração das

energias renováveis e a transição energética.



Sociedade, 
Criatividade e 

Património

Atividade
Transformativa

Descritivo

Atividades de design

Promoção das atividades de design em todas as áreas de especialização (design de produto,

design de moda, design de interiores, design gráfico e visual, webdesign), como atividade

indutora de transformação.

Marcas, Marketing e 

Comunicação Empresarial, 

Institucional e Territorial

Criação e gestão de Marcas corporativas e territoriais e sua articulação com o conjunto de

atividades de Marketing e de Comunicação Empresarial e Institucional, visando uma maior

notoriedade e diferenciação dos produtos e serviços e a alavancagem da

internacionalização.

Processos criativos, 

artísticos e culturais

Novas formas de distribuição, acessibilidade, diversidade e mediatização da cultura e da

criatividade, incluindo a produção de conteúdos culturais e artísticos multiplataforma,

intensificando a relação entre as entre instituições do ensino superior e centros de

investigação e o ecossistema dos conteúdos (audiovisuais, vídeo, música, multimédia), no

sentido de potenciar o desenvolvimento de novas linguagens e novos modelos de negócio.

Novos segmentos da 

oferta e experiência 

turística

Exploração do potencial de novos segmentos de oferta turística associados à valorização de

ativos criativos, culturais e patrimoniais, do território, paisagem e recursos naturais,

incluindo a atração e capitalização em torno de grandes eventos, bem como respondendo

às novas preferências dos consumidores e aos ativos existentes.

Novas soluções para uma 

sociedade inclusiva, 

criativa e resiliente

Ações de promoção de uma sociedade mais inclusiva, de promoção do património cultural

e de resposta às transformações sociais, económicas, tecnológicas e culturais, mobilizando

a interdisciplinaridade das ciências sociais e humanidades para um melhor entendimento

das transformações contemporâneas na sociedade, incluindo a inovação social.



Saúde, 
Biotecnologia e 

Alimentação

Atividade Transformativa Descritivo

Novos medicamentos e tecnologias

derivativas

Desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas, nomeadamente,

através da criação de medicamentos inovadores, de base química

e/ou biológica/tecnológica e de novas soluções e intervenções nas

áreas da resistência antimicrobiana.

Soluções de diagnóstico, tecnologias

remotas e dados para medicina

personalizada

Desenvolvimento de tecnologias médicas de diagnóstico, integração

multifatorial e inteligência artificial, bem como novos paradigmas de

organização da resposta, de assistência remotas e de utilização de

dados de saúde.

Soluções One Health para promoção

da saúde pública

Desenvolvimento de tecnologia humano-cêntricas, integradas e

multidimensionais que contribuam para novos modelos e soluções

para a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, numa

ótica individual e de sociedade.

Soluções de saúde digital para

doenças crónicas e envelhecimento

ativo e saudável

Soluções criativas e inovadoras de saúde digital para apoio a doentes

crónicos e/ou para um envelhecimento ativo e saudável, ao nível,

entre outros, da inclusão e da efetiva qualidade de vida, da

monitorização remota, dos autocuidados, terapêutica e da adoção de

regimes alimentares personalizados.

Matérias-primas, alimentos novos,

saudáveis, seguros e sustentáveis e

nutrição personalizada

Desenvolvimento de alimentos com fins medicinais específicos,

funcionais e os regimes alimentares personalizados em resposta à

consciencialização do consumidor para a qualidade e segurança

alimentar.



Grandes Ativos 
Naturais: Floresta, 

Mar e Espaço

Atividade
Transformativa

Descritivo

Novos modelos de 

acesso ao espaço

Conceção, desenvolvimento e construção de satélites, foguetões e microlançadores e de

sistemas de observação do espaço, dos oceanos e da Terra.

Mercado de Aplicações e 

Tecnologias Digitais 

Complementares

Desenvolvimento e comercialização de aplicações baseadas nas tecnologias de observação da

Terra e sua respetiva articulação com tecnologias digitais e as KET.

Tecnologias de 

Observação da Terra

Reforçar a procura avançada das tecnologias de observação da Terra impulsionando os níveis

de variedade relacionada e promovendo dinâmicas de procura de mercado para o

desenvolvimento de modelos de monitorização, predição e análise da Floresta, Solo, Defesa e

Vigilância Marítima, e bem como dos efeitos das alterações climáticas.

Valorização dos recursos 

naturais

Valorização de recursos endógenos associados à produção vegetal e à floresta através do

investigação e desenvolvimento da biotecnologia verde e da promoção de tecnologias e de

inovação na transformação.

Tecnologias de 

exploração marinha

Promoção de novas tecnologias de exploração dos oceanos, englobando a biotecnologia azul,

promovendo a valorização dos resíduos e de efluentes decorrentes da atividade de pesca,

multiplicando a pesquisa de substâncias e de micro-organismos com aplicações saúde e

cosmética e de tratamento por biorremediação, de monotorização e segurança, ao

desenvolvimento de tecnologias de gestão da orla costeira, de minimização do impacto da

subida dos níveis do mar, de mineração oceânica e de comunicações subaquáticas.

Navegação e logística 

inteligentes

Desenvolvimento do posicionamento competitivo no mercado global através da digitalização,

estandardização, oportunidades de Service Level Agreement e evolução do conceito de Smart

Port, incluindo a navegação autónoma e a redução dos impactos ambientais.



ENEI 2030: evolução a partir da ENEI 2020

ENEI 
2030 

ENEI 
2020 

Transição 

Digital

Materiais, 

Sistemas e 

tecnologias 

de produção

Grandes Ativos 
Naturais: 

Floresta, Mar e 
Espaço

Transição 

Verde

Saúde, 

Biotecnologia 

e 

Alimentação

Sociedade, 
Criatividade e 

Património

Tecn.  Produção 

(Ind. de 

Processo)

Economia do Mar Água e Ambiente Saúde Turismo

Tecn.  Produção 

(Ind. de 

Produto)

Agro-alimentar
Ind.Culturais e 

Criativas

TIC

Energia

Transportes, mobilidade e logística

Automóvel, aeronáutica e espaço

Materiais e Mat.-

Primas

Floresta

Habitat



ENEI 2030 e EREIs: articulação efetiva

ENEI 2030: PROPOSTA DE PRIORIDADES

Transição Digital

Materiais, Sistemas 

e Tecnologias de 

Produção

Transição Verde
Saúde, Biotec. e 

Alimentação

Sociedade, 

Criatividade e 

Património

Grandes Ativos Naturais: Floresta, 

Oceano e Espaço

EREI Norte

Tecnologias, Estado, 

Economia e 

Sociedade Industrialização e 

Sistemas Avançados 

de Fabrico

Mobilidade 

Sustentável e 

Transição Energética

Ciências da Vida e 

Saúde

Criatividade, Moda e 

Habitats

Recursos e Economia 

do Mar

Sistemas 

Agroambientais e 

AlimentaçãoIndustrialização e 

Sistemas Avançados 

de Fabrico

Sistemas 

Agroambientais e 

Alimentação

Ativos Territoriais e 

Serviços do Turismo

EREI Centro

Materiais, Tooling e 

Tecnologias de 

produção

Materiais, Tooling e 

Tecnologias de 

produção

Recursos Naturais e 

Bioeconomia
Saúde e Bem-Estar

Turismo e 

Criatividade

Recursos Naturais e 

Bioeconomia

Tecnologias Digitais 

e Espaço

Tecnologias Digitais 

e Espaço

Transição Digital

Energia e Clima
Recursos Naturais e 

Bioeconomia

Recursos Naturais e 

Bioeconomia

EREI AML

Transição Digital
Transportes e 

Mobilidade
Agroalimentar

Indústrias Culturais e 

Criativas

Ensino Superior

Transportes e 

mobilidade

Ensino Superior Ensino Superior Ensino Superior Ensino Superior Ensino Superior Ensino Superior

Legenda: intensidade de alinhamento maior, quanto mais escura a interseção.
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ENEI 2030 e EREIs: articulação efetiva

Legenda: intensidade de alinhamento maior, quanto mais escura a interseção.

 ENEI 2030: PROPOSTA DE PRIORIDADES 

 
Transição 

Digital 

Materiais, 
Sistemas e 
Tecnologias 

de 
Produção 

Transição 
Verde 

Saúde, 
Biotec. e 

Alimentação 

Sociedade, 
Criatividade 
e Património 

Grandes Ativos Naturais: 
Floresta, Oceano e Espaço 

 

EREI 
Alentejo 

Digitalização 
da Economia 

Bioeconomia 
Sustentável 

Circularidade da 
Economia Inovação 

Social e 
Cidadania 

Indústrias 
Culturais e 
Criativas 

 
Bioeconomia 
Sustentável Energia e 

Mobilidade 
Sustentáveis 

Serviços de 
Turismo e 
Hospitalidade 

EREI 
Algarve 

Digitalização  
Sustentabilidade 
Ambiental 

Saúde e 
Bem-Estar 

Turismo 

Recursos 
endógenos 
terrestres  

Economia 
do Mar 

EREI R A 
Açores 

Transformação 
Digital e 
Economia 4.0 

 

Economia 
Circular, 
Transição 
Energética, 
Recursos e 
Território 

Agricultura e 
Agroindústria 

Turismo e 
Património 

Mar e 
Crescimento 
Azul 
 

Espaço e 
Ciência dos 
Dados 
 

Ambiente, Ação 
Climática e 
Geo-
biodiversidade 

Dinâmicas 
Atlânticas e 
Geoestratégicas 

EREI R A 
Madeira 

Tecnologias 
Digitais e 
Economia 4.0 

 

Economia 
Circular, 
Transição 
Energética, 

Saúde e Bem 
Estar 

Turismo 
Recursos e 
Tecnologias 
do Mar 

 
Agricultura, 
Alimentação 
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ENEI 2030: alinhamento com áreas científicas

Ciências 

Exatas

 Ciências 

Naturais

C. Engª. e 

Tecn.

Ciências 

Médicas e

da Saúde

Ciências 

Agrárias 

Ciências 

Sociais

Humanida

des

Grandes Ativos Naturais

Saúde, Biotecnologia e Alimentação

Sociedade, Criatividade e Património

Transição Verde

Transição Digital

Materiais, Sistemas e Tecnologia sde 

Produção

Legenda Parcial Abrangente Elevado

Áreas Científicas (Classificação FOS do Manual Frascati - Adaptada)
E
N

E
I 
2
0
3
0
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