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Sumário Executivo
O Estudo comparativo das políticas da Estratégia de Investigação e Inovação para a Especialização inteligente
(RIS3), a nível da Península Ibérica (Portugal e Espanha), com ênfase nos documentos estratégicos dos Açores,
Madeira e Canárias vem apresentar uma comparação ao que tem vindo a ser feito em matéria de políticas
de clusterização e de desenvolvimento da economia, de modo a potenciar as atividades estratégicas que
possuem vantagens competitivas para se destacarem nos mercados internacionais.
Em termos gerais, o estudo foca-se nas regiões da Macaronésia (Açores, Madeira e Canárias) e tem como
objetivo identificar áreas de atuação prioritárias em comum, de modo a consolidar estratégias, promover a
cooperação inter-regional e desenvolver uma proposta de valor que diferencie estas três regiões, garantindo
uma projeção internacional sólida com base nas vantagens competitivas regionais de acordo com as
características naturais existentes.
Foram identificadas as áreas prioritárias em comum e propostas políticas de atuação, com base nos
documentos estratégicos, de modo a desenvolver propostas para a criação e implementação de projetos
diferenciadores e inovadores capazes de impulsionar a economia e incentivar o investimento nestas áreas.
O Turismo e a Economia do Mar foram as áreas estratégicas identificadas, de acordo com a estrutura do
tecido empresarial de cada região, tendo em conta as condições naturais de excelência, o potencial de
crescimento e o desenvolvimento e a existência de massa crítica para a cooperação inter-regional nestes
setores. Além disso, foram identificadas 9 atividades específicas para as áreas estratégicas identificadas e
propostas 5 políticas de cooperação inter-regional. Foram abrangidas todas as atividades específicas com o
objetivo de criar sinergias entre as três regiões alvo do estudo, de modo a desenvolver o Turismo e a
Economia do Mar na Macaronésia, através da cooperação entre entidades públicas, empresas privadas e
universidades ou centros de investigação, tornando as empresas regionais ligadas a estes setores mais
competitivas. As políticas de cooperação inter-regional propostas visam promover não só a integração das
áreas comuns dos clusters existentes de cada região, como também são propostas algumas políticas de
cooperação inter-regional que potenciam a formação de novos clusters.
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Políticas nacionais de
clusterização, em Portugal
e Espanha
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Estudo comparativo: estratégias e casos de sucesso de cooperação
inter-regional
Portugal

naturais, já mais desenvolvidos, devido à sua
proximidade geográfica, tais como, o vinho, a

O conceito de clusterização da economia foi
introduzido em Portugal, pela primeira vez, em
1994,

por

Michael

Porter,

num

cortiça, o calçado, as pedras ornamentais e os
moldes.

estudo
República

Não obstante a análise efetuada, constatou-se que

intitulado “Construir Vantagens Competitivas em

os clusters existentes necessitavam de ser alvo de

Portugal”.

estudo, pois a falta de indústrias relacionadas e de

encomendado

pelo

Governo

da

Segundo a análise do professor de Harvard, através
da aplicação do modelo do “Diamante de Porter”,
Portugal já possuía alguns clusters com potencial
para explorar, nomeadamente, produtos florestais,
têxteis, vestuário, mobiliário e turismo. A mesma
análise, permitiu ainda identificar alguns clusters

suporte não permitia que estes apresentassem
vantagens

competitivas

para

conseguirem

competir nos mercados internacionais. A falta de
indústrias de equipamentos e de atividades de
design e marketing foram as principais lacunas
encontradas.

Figura 1: Diamante das vantagens competitivas de Porter, 1989.

A aplicação deste modelo permitiu identificar os

vantagem competitiva surge pela agregação das

principais aspetos a desenvolver em cada

quatro dimensões do modelo do “Diamante de

dimensão do “Diamante”, de modo a tornar a

Porter”, plenamente desenvolvidas, pois só assim

economia mais competitiva a nível internacional. A

as
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internacional e, consequentemente, o ambiente
Indústrias relacionadas e de
suporte

nacional consegue proporcionar uma rápida
acumulação

de

especializadas,

ativos

gerar

e

informação

capacidades
sobre

os

processos produtivos e pressionar as empresas a

▪
▪
▪

investir em I&D, pelo aumento da concorrência e
rivalidade doméstica, promovendo a eficiência

Importantes clusters regionais para desenvolver;
Interligações insuficientes em indústrias relacionadas; e
Falta de fortes indústrias relacionadas e de suporte,
mesmo nos clusters mais importantes:
- Dependência de fornecedores estrangeiros de inputs
especializados, Governo, máquinas e serviços.

empresarial.
A figura seguinte apresenta os resultados da
Condições da procura

aplicação do modelo do “Diamante de Porter”, em
Portugal, em 1994.

Promover a inovação e a
competitividade
▪

▪

▪
▪
▪

Recursos Humanos:
- Ativos, diligentes e com capacidade de adaptação; e
- Falta capacidade de gestão.
Ciência e Tecnologia:
- Desenvolvimento positivo dos centros tecnológicos;
- Baixo nível de despesa do setor privado em I&D; e
- Lenta criação e adaptação de novas tecnologias.
Elevados custos energéticos;
Recursos de capital; e
Infraestruturas:
- Melhorias recentes, mas existem ainda deficiências
importantes, em infraestruturas básicas; e
- Poucos exemplos de infraestruturas especializadas.

▪

Procura individual e industrial, relativamente pouco
sofisticada:
- Procura local de pequena dimensão;
- Procura sensível ao preço;
- Pouca lealdade às marcas; e
- Insuficientes mecanismos e capacidades para avaliar,
tanto a procura doméstica, como externa.

Embora já existissem alguns clusters naturais em
Portugal devido, essencialmente, às condições
geográficas e/ou geológicas que proporcionavam
vantagens competitivas em setores específicos
(vinho, cortiça, calçado…), a análise mostrou que
Portugal apresentava diversas fragilidades ao nível
da clusterização da economia, em todas as
dimensões

Estratégia, estrutura e rivalidade
das empresas
▪
▪

Objetivos dos indivíduos e das empresas,
desencorajam o progresso; e
Estratégias empresariais não atribuem importância ao
progresso e à exportação:
- Estratégias estáticas, baseadas em custos;
- Estratégias orientadas para o mercado doméstico;
- Falta de atenção prestada à qualidade;
- Processos ineficientes de produção;
- Pouca importância dada ao marketing e às vendas;
- Falta de escala em algumas indústrias; e
- Canais de distribuição subdesenvolvidos.

do

“Diamante”

da

vantagem

competitiva de Porter. O potencial de clusterização
era elevado, contudo havia necessidade de uma
reformulação na estratégia das empresas, de
forma a elevar a produtividade e a eficiência, para
posteriormente

ingressar

nos

mercados

internacionais.
Os principais intervenientes e responsáveis pelo
sucesso da clusterização da economia são as
empresas privadas, através dos seus gestores, com
influência na análise, formulação e implementação
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da estratégia empresarial. Relativamente ao papel

Mais tarde, em 2005, o Governo apresentou o

governamental na clusterização da economia, este

PNACE – Programa Nacional de Ação para o

centra-se

e

Crescimento e o Emprego (2005-2008), onde foi

implementação de políticas que promovam o

definido como uma das linhas orientadoras para a

desenvolvimento das quatro dimensões do modelo

política de competitividade e empreendedorismo

de Michael Porter.

nacional, “o estabelecimento de parcerias e

sobretudo

na

formulação

dinamização

de

clusters

reforçando

a sua

competitividade internacional”, propondo diversas

Políticas de Clustering

medidas para reforçar a competitividade das
Após o estudo de Michael Porter, relativo ao

empresas, através da clusterização de setores

estado de desenvolvimento da economia nacional,

estratégicos

no âmbito da competitividade do país a nível

apresentadas defendiam a cooperação empresarial

internacional, surgiu a necessidade de o Governo

como fator de crescimento das empresas e ganho

intervir em diversas áreas funcionais, de forma a

de competitividade a nível internacional, bem

corrigir as lacunas existentes, bem como incentivar

como incentivavam o reforço do cluster do turismo

as empresas a agir por conta própria e em

pela dinamização de parcerias entre entidades

conjunto, potenciando a estratégia empresarial

públicas e privadas, na criação de produtos

para a internacionalização.

turísticos estratégicos e sustentáveis, bem como na

Em 2001, surgiu o Programa Integrado de Apoio à

colocação dos mesmos no mercado nacional e

Inovação – PROINOV que adotou um conceito

internacional.

amplo de política de inovação, de natureza

No mesmo ano, no âmbito do Plano Tecnológico

transversal, privilegiando quatro eixos de atuação,

adotado pelo Governo, que visava a aplicação de

nomeadamente: 1 – Iniciativa e a inovação

uma estratégia de crescimento e competitividade

empresarial;

qualificação

baseada no conhecimento, na inovação e na

profissional; 3 – Enquadramento geral favorável à

tecnologia, foi apresentada uma medida para a

inovação; e 4 – Dinamização do sistema de

Dinamização

inovação em Portugal. De salientar que um dos

Regional, para estimular a cooperação e o

principais objetivos estratégicos do PROINOV era o

funcionamento em rede entre empresas e outros

desenvolvimento de clusters de inovação em

atores

indústrias com tradição e reconhecidas na

nomeadamente entidades de ensino superior, de

especialização internacional de Portugal, pelo que

I&D, de formação, de assistência tecnológica,

a implementação do programa visava uma lógica

associações empresariais, entre outras.

2

–

Formação

e

de subida na cadeia de valor de modo a fomentar a
complementaridade de clusters afins.
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em

de

Portugal.

Pólos

relevantes

de

para

As

medidas

Competitividade

a

estratégia,

Assim, verifica-se que estas medidas permitiram a
criação de um ambiente favorável à formação de
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clusters e pólos de competitividade estratégicos

Estruturais disponíveis no QREN como um

para o desenvolvimento da economia nacional,

instrumento de auxílio para uma política de

bem como o alcance de visibilidade internacional,

investimento privado direcionada para práticas

através da eficiência coletiva que deriva da

inovadoras que produzissem, a médio prazo,

cooperação

efeitos claros no incremento da competitividade da

entre

os

diferentes

agentes

económicos envolvidos.

economia nacional. Além disso, existia o objetivo

No âmbito do Quadro de Referência Estratégico
Nacional (QREN), que constituiu o enquadramento
para a aplicação da política comunitária de coesão
económica e social em Portugal, para o período
2007-2013, foram reconhecidas 19 Estratégias de
Eficiência Coletiva (EEC) da tipologia Clusters: 11
Polos de Competitividade e Tecnologia e 8 Outros

de impulsionar, de uma forma estratégica e
estruturada, a emergência de economias de
aglomeração de empresas que funcionassem em
cooperação entre si e entre outras entidades
influentes e relevantes no processo de inovação,
como as universidades, entidades de I&D,
indústrias de suporte, etc.

Clusters. As Estratégias de Eficiência Coletiva (EEC)

Atualmente, com o Acordo de Parceria 2014-2020

são “conjuntos coerentes e estrategicamente

entre Portugal e a União Europeia, foram

justificados

num

estabelecidos quatro domínios temáticos como

programa de Ação, que visem a inovação, a

prioridade de intervenção dos Fundos da União

qualificação ou a modernização de um agregado de

Europeia, nomeadamente: – Competitividade e

empresas com uma implantação espacial de

Internacionalização; – Inclusão Social e Emprego; –

expressão nacional, regional ou local, que

Capital Humano; e – Sustentabilidade e Eficiência

fomentem, de forma estruturada, a emergência de

no Uso de Recursos. A política de clusterização da

economias

através,

economia

e

Competitividade e Internacionalização, através do

de

iniciativas,

de

nomeadamente,

integradas

aglomeração
da

cooperação

do

enquadra-se

domínio

Programa

estas

o

contribui para uma economia mais competitiva,

desenvolvimento dos setores a que pertencem e

baseada no conhecimento, na produção de bens e

dos territórios em que se localizam”.

serviços transacionáveis e internacionalizáveis e no

outros

atores

relevantes

para

Este conjunto de estratégias surgiu, assim, após
análise e avaliação do terceiro Quadro Comunitário

Compete

2020

da

funcionamento em rede, entre empresas e entre
e

Operacional

no

que

reforço da qualificação e orientação das empresas
para a exportação.

de Apoio 2000-2006, onde ficou claro que os

A aposta na clusterização das PME’s como fator de

apoios financeiros concedidos às empresas teriam

competitividade internacional apresenta um forte

um maior impacto na economia, se fossem

contributo para a prioridade do crescimento

constituídos sobre uma lógica agregadora de valor.

inteligente da economia portuguesa. Os clusters

Neste sentido, procurou-se promover os Fundos

são identificados como meios estratégicos para
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desenvolver métodos de inovação aberta, através

composição

da

e

instituições de ensino e de investigação em torno

conhecimento científico, de modo a alcançar a

das cadeias de valor, elevando a interação

competitividade a nível internacional.

económica e científica e a cooperação e pretensão

partilha

de

informação,

tecnologia

No âmbito da Estratégia Nacional de Investigação e
Inovação para uma Especialização Inteligente

para

o

de

agregados

desenvolvimento

empresariais

de

projetos

e

de

investigação em contexto empresarial.

(EI&I), com vista à maximização das vantagens

Desta

competitivas

implementadas em Portugal advêm de uma

de

especialização

científica,

forma,

constata-se

documento permitiu identificar cinco objetivos

Inteligente, Sustentável e Inclusivo. Estratégia esta,

estruturantes, que resultaram de um diagnóstico

com prioridades interrelacionadas, que deverá

ao sistema nacional de investigação e inovação.

auxiliar a União Europeia e os Estados-Membros a

Um dos objetivos estruturantes encontra-se

atingir níveis elevados de emprego, produtividade

orientado para “o fomento da cooperação entre

e coesão social. Além disso, verifica-se que as

instituições de I&D públicas e privadas e entre

políticas em questão vão ao encontro dos cinco

empresas, com reforço da política de clusterização

grandes objetivos que a União Europeia deverá

e da promoção da transferência e circulação do

atingir, para os domínios do emprego, inovação,

conhecimento, para melhoria

educação,

de

inclusão

social

um

políticas

estratégia

nível

para

as

tecnológica e económica de Portugal, este

do

Europeia

que

e

Crescimento

clima/energia,

intensidade tecnológica e de conhecimento dos

contribuindo, assim, cada Estado-Membro, através

bens e serviços produzidos”. Este vem demonstrar

das suas metas, para uma União mais competitiva,

a grande importância de uma política de

inovadora e ambientalmente sustentável.

clusterização, adequada e atraente, pois permite a

Os cinco grandes objetivos da UE para 2020
Emprego

Educação

Taxa de
emprego
para a faixa
etária 20-64:
75%

Reduzir a taxa de
abandono escolar
precoce para
menos de 10%

I&D
Investimento
da UE na I&D:
3% do PIB
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Aumentar para,
pelo menos, 40% a
percentagem da
população na faixa
etária 30-34 anos,
que possui um
diploma do ensino
superior

Alterações climáticas e
sustentabilidade
energética
20% de redução de
emissão de gases com
efeito de estufa,
relativamente aos níveis
registados em 1990
20% da energia a partir
de fontes renováveis
Aumentar 20% a
eficiência energética

Luta contra pobreza e
exclusão social
Reduzir, pelo menos,
em 20 milhões o
número de pessoas
em risco ou em
situação de pobreza
ou de exclusão social
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em duas dimensões: segmentos estratégicos e

Espanha
O conceito de clusterização da economia foi
introduzido em Espanha, pela primeira vez, em
1990, por Michael Porter, no seu livro “The
Competitive Advantage of Nations”, onde expôs
um novo modelo de desenvolvimento económico,
em que a competitividade depende da estratégia
empresarial e da qualidade do ambiente em que as
empresas trabalham. A política de clusters de
Espanha é definida a nível regional, sendo os
clusters encarados como um instrumento regional
para a melhoria da competitividade territorial. De
realçar que as regiões que mais desenvolveram
este tipo de políticas foram a Catalunha e o País

foi usado para caracterizar as áreas de mercado
onde as empresas enfrentam desafios estratégicos
semelhantes, competindo entre si. Em resultado
desta competição e pelo facto das empresas e
infraestruturas de suporte estarem localizadas em
áreas próximas, surgem micro-clusters. Assim,
tendo em conta as referências espaciais e através
da análise de micro-clusters com o “Diamante de
Porter”, pretendia-se o encontro de fontes de
vantagem competitiva: condições de procura;
setores de suporte e relacionados; estrutura do
setor; e estratégias empresariais.
A aplicação deste modelo permitiu identificar os

Basco.
Porter introduziu uma forma diferente de entender
a competitividade, pelo que a região da Catalunha
viu o trabalho do especialista em clusters como o
início de uma nova etapa no âmbito das políticas
industriais. A Monitor Company, uma empresa
internacional

micro-clusters. O termo “segmentos estratégicos”

de

consultoria

estratégica,

encomendou, então, um estudo intitulado “Els
Avantatges Competitius de Catalunya”, cuja
publicação, em 1992, marcou o início da política de

principais aspetos a desenvolver em cada
dimensão do “Diamante”, de modo a tornar a
economia mais competitiva a nível internacional. O
estudo reforçou a ideia de que os quatro
determinantes de competitividade influenciam a
capacidade industrial para a inovação de um país e
a dinâmica de atuação conjunta apresenta um
impacto significativamente maior do que a atuação
separada.

clusterização na região. O estudo foi dirigido por

Utilizando esta metodologia, o estudo “Els

professores da Universidade IESE: Xavier Rubió e

Avantatges Competitius de Catalunya” analisou a

Emilià Duch em colaboração com Eduard Ballarín,

economia

Josep Faus e Jordi Gual, com a supervisão de

importantes clusters, pela criação de riqueza e pelo

Michael Porter. Segundo a análise de uma série de

potencial

indicadores macroeconómicos, a Catalunha tinha

fabricantes de design (têxteis, mobília, joalharia…);

uma forte posição em Espanha, mas uma posição

sistemas

intermédia em relação a outros países mais

eletrodomésticos…); turismo; bens de consumo

avançados na Europa. No estudo, foi feita uma

rápido (comida, detergentes…); saúde (hospitais,

análise dos vários setores económicos da região,

farmácias…);

da

de

região,

identificando

crescimento,

industriais

produtos

oito

nomeadamente,

(automóvel,

químicos

brutos;
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conhecimento

(educação,

publicação…);

e

design”, “turismo” e “sistemas industriais” a

finanças. O estudo, no seu diagnóstico, identificou

tentarem afirmar-se a nível internacional. Os

estes clusters como forças-chave na promoção da

clusters de “conhecimento” e “finanças” foram

economia com os clusters de “fabricantes de

diagnosticados como clusters de suporte.

Clusters com potencial para competir internacionalmente

FABRICANTES
DE DESIGN

SISTEMAS
INDUSTRIAIS

BENS DE
CONSUMO
RÁPIDO

Clusters de suporte chave

TURISMO

CONHECIMENTO

SAÚDE
FINANÇAS

PRODUTOS
QUÍMICOS
BRUTOS

Clusters chave da economia
Figura 2: Clusters na Catalunha (Fonte: MONITOR COMPANY, 1992: Els Avantatges Competitius de Catalunya).

A análise de cada cluster, em pormenor, permitiu
enunciar uma série de recomendações específicas
para cada um. Assim, para além da identificação,
diagnóstico e análise destes oito clusters, o estudo
formulou os princípios gerais para definir a política
governamental de apoio à competitividade.
Embora a economia catalã já tivesse expressão a
nível

nacional,

necessitava

de

melhorar a

resiliência das empresas da região, para conseguir
competir internacionalmente. A Catalunha foi uma
das primeiras regiões do mundo a aplicar a
metodologia de Porter, para impulsionar a
competitividade de uma área geográfica, através
da melhoria da estratégia e do ambiente das
empresas da região, tendo estes esforços sido
reconhecidos pelo próprio Michael Porter, no seu
livro, “On Competition”, em 1998.
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Políticas de Clustering
As Políticas de clustering, entendidas como uma
série

de

iniciativas

políticas

industriais

e

empresariais com o objetivo de aumentar a
competitividade empresarial e contribuir para a
capacidade de adaptação das empresas aos
desafios do mercado global, começaram a ser
desenvolvidas pelo governo catalã, em 1993, após
o

estudo

“Els

Avantatges

Competitius

de

Catalunya”. A política de clusterização da
Catalunha, desde o seu início, tem sido estruturada
em torno de quatro fatores: competitividade,
negócios, estratégia empresarial e clusters. Os
clusters são encarados como unidades promotoras
da melhoria da competitividade empresarial e da
mudança estratégica.
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A política de clusterização na região da Catalunha
pode ser dividida em quatro fases, tal como é
sugerido por muitos autores. A primeira fase, 19932004, inclui uma abordagem aos micro-clusters,
como

unidades

de

referência

para

a

competitividade. A segunda fase, 2004-2009, está
relacionada com a consolidação de competências
internas e diversificação de projetos. A terceira
fase, 2009-2013, foi um período de evolução do
conceito de cluster como instituição. Por último, a
quarta fase, 2013-presente, é marcada pela
definição de um quadro de políticas, Catalonia
Cluster Program.
A primeira fase iniciou-se numa época de crise
económica e industrial, quando a Catalunha estava
a enfrentar o desafio duma economia mais aberta

A segunda fase iniciou-se em 2004, com uma

com a criação do Mercado Único Europeu. Foi

experiência acumulada do período anterior, com o

neste contexto que o Departamento de Indústria e

objetivo de identificar sistemas de produção

Energia do Governo da região da Catalunha decidiu

industrial locais na região de Catalunha. O estudo

apostar na definição de uma política de

identificou 42 sistemas que englobavam cerca de

clusterização,

estudo

9.000 estabelecimentos industriais. Nesta fase, foi

supervisionado por Michael Porter, com o objetivo

criado o Observatory for Industrial Foresight (OPI),

de reforçar a competitividade dos clusters

como resultado do Acordo Estratégico para a

regionais. A estratégia como elemento central da

Internacionalização, Qualidade de Emprego e

competitividade apresentava-se como a ideia-

Competitividade da Economia Catalã, assinado

chave para a política iniciada em 1993, o que

pelo Governo da região e pelas principais

provocou uma alteração de setores gerais para

instituições económicas e sociais do país. O OPI

setores estratégicos, de clusters para micro-

seria responsável pela análise dos problemas dos

clusters e de análise para mudança estratégica. Nos

vários setores industriais e pela previsão da sua

20 anos que se seguiram, várias iniciativas para

evolução, propondo medidas para garantir a

reforçar a competitividade de micro-clusters foram

sustentabilidade da sua competitividade. Outra

desenvolvidas pelas empresas da região, com o

iniciativa levada a cabo, na segunda fase, foi o

governo não-intervencionista a dar apenas apoio

programa de novas oportunidades de negócio:

às empresas.

New Business Opportunities (NON), criado em

tendo

por

base

o

|13

Estudo Comparativo das Políticas da Estratégia de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente (RIS3)

2004, como uma ferramenta operacional para

competem. O programa visa promover o uso de

facilitar a mudança estratégica de pequenas e

clusters como uma ferramenta para reforçar a

médias empresas.

competitividade

A terceira fase iniciou-se em 2009, com uma
mudança de direção nas políticas governamentais
de clustering. As principais razões para esta
alteração derivaram das limitações experienciadas
pela política anterior, das sugestões feitas pela
Comissão Europeia e da alteração do modelo de
negócios, na década de 2000. A nova metodologia
apostou numa maior colaboração entre empresas
e centros de conhecimento, reconhecendo-se a
importância da partilha e transferência de

Finalmente, a quarta fase, iniciada em 2013,
encontra-se marcada pelo Catalonia Cluster
Program, criado com o objetivo de promover a
excelência de clusters e aumentar a sua
competitividade,

através

de

estratégias

de

posicionamento das empresas nas esferas em que

|14

estruturar

a

intervenção do governo da Catalunha no domínio
das políticas de clusterização; e aumentar a
visibilidade internacional do sistema de clusters da
Catalunha. O programa envolve 30 clusters,
englobando mais de 2 000 empresas.
Atualmente, a política de clusterização da
Catalunha caracteriza-se pela iniciativa privada,
com o governo a assumir um papel de catalisador,
e por dispor de um orçamento limitado e
concentrado em providenciar serviços a gestores
de

conhecimentos.

empresarial;

clusters

com

especial

enfoque

na

internacionalização e atividades inter-clustering.
Os clusters são vistos como uma ferramenta
flexível

para

iniciativas

que

competitividade dos seus membros.

reforçam

a
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Como já foi referido, o País Basco também foi uma

políticas de clustering, para garantir um melhor

das regiões pioneiras, em termos de políticas de

alinhamento dos interesses regionais, nacionais e

clustering, embora com menos significância do que

europeus, promovendo-se a colaboração entre

a região da Catalunha. Importa, assim, fazer uma

setores.

breve

referência

à

região.

A

política

de

clusterização no País Basco pode ser, igualmente,
dividida em quatro fases, tal como é sugerido pela
Anastasiia Konstantynova no seu trabalho “Basque
Country cluster policy: the road of 25 years”. A
primeira

fase,

1989-1999,

funcionou

como

“grounds building” da política de clusterização. A
segunda fase, 2000-2005, foi uma época de
“improving

and

polishing”

da

estrutura

organizacional. A terceira fase, 2006-2013, é
definida como um período de “new opportunities”.
A quarta fase, 2013-presente, é designada como
um “re-management boost” das políticas de
clusterização existentes para uma maior coerência
de ideias e interesses.
Durante a primeira fase, o governo da região
procurou identificar clusters e medidas de apoio,

Atualmente, o conceito de clusterização espalha-se

de modo a consciencializar a população regional

por todo o território espanhol e as Estratégias de

para o conceito e potencializar a criação de várias

Especialização

associações de cluster. Durante este período, a

encontram-se definidas de acordo com a Estratégia

política de clustering deu um enfoque especial à

Europa 2020, que promove a criação de uma

importância do planeamento estratégico de

economia baseada no conhecimento. Para atingir

clusters, para alinhar as prioridades do país e a

os objetivos ambiciosos da União Europeia, aposta-

lógica dos clusters. A segunda fase incluiu uma

se na competitividade e internacionalização. Neste

reformulação das políticas existentes, relacionadas

âmbito,

com a estrutura organizacional, introduzindo-se

desenvolvimento de atividade de I&D+i e na

novos planos estratégicos e tornando a política de

exploração de ligações e sinergias entre empresas,

clusterização mais abrangente. Na terceira fase, as

Governo e centros de conhecimento. Sendo um

políticas de clusterização promoveram a criação de

país com vários clusters maduros e reputação

pré-clusters para estimular indústrias emergentes.

internacional, apresenta-se como uma referência

Na quarta fase, 2013-presente, redefiniram-se as

para outros países na Europa e fora dela.

Inteligente

Espanha

aposta

de

na

cada

região

promoção

do
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EUROPEAN FOUNDATION for

com os mesmos. O primeiro programa de treino da

CLUSTER EXCELLENCE

Fundação teve início em dezembro de 2012.

A European Foundation for Cluster Excellence é

Os programas de treino oferecidos pela fundação

uma escola de formação de gestão de clusters,

podem ser agrupados em 4 tipologias:

localizada em Barcelona. Foi criada em 2003, com

1. Gold Cluster Excellence Manager dirigido a

o apoio do Governo da Catalunha, da Agência de

profissionais

que

trabalham

Inovação da Suécia (Vinnova) e da antiga Agência

relacionadas

com

clusters

de Desenvolvimento Regional do Reino Unido

nomeadamente,

(Yorkshire Forward), com o intuito de promover o

desenvolvimento de políticas. Este programa

uso de clusters como uma ferramenta para o

visa diminuir a “gap” entre as políticas e a

desenvolvimento económico das regiões.

realidade

Na génese da sua criação, o principal objetivo da

desenvolvimento

fundação era providenciar relatórios de revisão do

utilização de clusters como potenciadores de

desempenho de clusters e criar uma plataforma de

competitividade local e regional e crescimento

referência permanente para comparação. Em

nacional e internacional.

gestão

prática,
de

de

em

áreas

económicos,
clusters

promovendo
competências

ou

o
para

2009, no âmbito da European Cluster Excellence

2. Essence of Cluster Excellence Management

Initiative, a Comissão Europeia promoveu várias

dirigido a profissionais de desenvolvimento

iniciativas com o propósito de melhorar a

económico como programa de iniciação. Este

qualidade das políticas de clusters europeias. A

programa visa desenvolver um pensamento

iniciativa foi concluída em agosto 2012 e o

crítico

resultado foi o desenvolvimento de um conjunto

desenvolvam estratégias criativas e efetivas

de materiais de ensino, para utilização nos

na gestão de clusters.

programas de gestão de clusters.

nos

participantes

para

que

3. Train-the-Trainers dirigido a profissionais em

Atualmente, a missão da Fundação encontra-se

áreas económicas relacionadas com clusters

orientada

que

para

ensinar,

avaliar

e

estejam

interessados

em

obter

melhorar/sustentar a competitividade de clusters

certificação para treinar outros profissionais

regionais, em todo o mundo. Neste sentido,

para utilizar os materiais de gestão de cluster.

providencia programas de treino a decisores

Este programa, conta com o apoio da

políticos,

Comissão Europeia e visa promover a difusão

profissionais

em

desenvolvimento

económico e profissionais de clusters, visando

por

dotá-los com conhecimentos e ferramentas

desenvolvida pela European Cluster Excellence

necessárias ao desenvolvimento de clusters

Initiative.

económicos e à gestão de iniciativas relacionadas
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todo

o

mundo

da

metodologia
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4. Competitiveness School dirigido a decisores

intrassectoriais, através da cooperação inter-

políticos sénior e profissionais experientes em

regional

desenvolvimento económico. Este programa

Macaronésia, de modo a estudar as vantagens

visa criar uma oportunidade de network entre

competitivas destes setores e potenciá-las no

participantes de vários países em áreas

mercado internacional.

relacionadas com clusters e competitividade.

das

regiões

ultraperiféricas

da

No ponto 3.2 do presente estudo, encontram-se

Por fim, além dos programas supramencionados, a

expostas as principais estratégias para a criação,

Fundação disponibiliza-se ainda a criar um

bem como para a consolidação de clusters que

programa

presentemente estão em vigor, para as regiões

específico,

mediante

um

pedido

particular.

alvo de estudo (Açores, Madeira e Canárias).

Regiões envolvidas

Casos de sucesso de cooperação

As regiões alvo de estudo, Açores, Madeira e as

inter-regional

Canárias,

algumas

No âmbito da clusterização, a cooperação inter-

políticas de clusterização e de incentivo à

regional apresenta-se como uma importante

aglomeração

estratégia para o desenvolvimento regional, pois

apresentam

atualmente

empresarial,

como

forma

de

desenvolvimento económico.

permite a troca de know-how e de experiências. A

Em termos de análise histórica, o maior destaque

cooperação

vai para a região das Canárias, pois é aquela que

nomeadamente

apresenta maior propensão à adoção das referidas

territorial, etc.

políticas. De salientar que foi em Espanha onde se

A Comissão Europeia tem vindo a apostar em

deu início ao desenvolvimento de todo o know-

sistemas de apoio a programas de cooperação

how e onde a aposta tem sido recorrente, tanto

inter-regional, como forma de incentivar as regiões

pelo setor público como pelo privado. Além disso,

a criarem sinergias, que possam contribuir para o

a

formação

seu desenvolvimento em torno de áreas comuns,

internacional em Gestão de Clusters, no país,

existindo presentemente diversos Programas

dirigida pelos maiores “gurus” da gestão, inovação,

Operacionais de Cooperação Territorial Europeia.

competitividade e empreendedorismo do mundo,

Estes programas resultam em sistemas de

influencia, de certa forma, a utilização deste

financiamento apoiados pelo Fundo Europeu para

método como estratégia para a internacionalização

o

das empresas locais.

financiam projetos de cooperação, de acordo com

No entanto, verifica-se que existe ainda potencial

os eixos prioritários previamente definidos.

presença

de

uma

escola

de

pode

assumir

política,

Desenvolvimento

diversas

formas,

financeira,

social,

Regional

(FEDER),

que

por explorar, nomeadamente ao nível das sinergias
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Seguidamente

serão

apresentados

alguns

exemplos de casos de sucesso de cooperação interregional.

resultou numa nova candidatura ARIEM 112+ ao
Programa Interreg V-A Espanha-Portugal.
Site: www.ariem112.eu

PROJETO ARIEM-112

PROJETO SIET-MAC

Sistema de Indicadores de
Sustentabilidade do Turismo

O projeto ARIEM-112 é um dos exemplos de sucesso de

cooperação

inter-regional,

pois

permitiu

da Macaronésia

a

implementação de um mecanismo de colaboração
entre a gestão de emergências transfronteiriças e a
mobilização de recursos por parte das entidades
responsáveis, entre as regiões da Galiza, Castela e
Leão e a região Norte de Portugal. Iniciou-se em
maio de 2011, com um período de afetação que
durou até 31 de dezembro de 2013.

No âmbito do Programa de Iniciativa Comunitária
INTERREG III B, o Instituto Canário de Estatística
(ISTAC), o Serviço Regional de Estatística dos
Açores (SREA) e a Direção Regional de Estatística da
Madeira (DREM) desenvolveram um projeto de
cooperação inter-regional, com o intuito de
implementar

um

Sistema

de

Indicadores

O projeto foi cofinanciado pelo FEDER, em

estatísticos de Sustentabilidade do Turismo, para

300.000,00 euros. O montante foi utilizado para a

medir

aquisição de equipamentos informáticos e de

sustentabilidade e os impactos económicos,

comunicação, treinos e simulações para situações

sociais, culturais e ambientais do turismo, nas

de emergência, bem como para a implementação

regiões da Macaronésia. Com este projeto foi

de protocolos de ação, que permitiram facilitar a

construído

coordenação de intervenções em situação de

planeamento e gestão, para a área do turismo, com

emergência, em território de ação conjunta. Desta

aplicabilidade, quer a nível empresarial, quer a

forma, foi otimizada a utilização dos recursos

nível macroeconómico.

existentes e melhorada, significativamente, a
qualidade dos serviços de emergência nas regiões
em causa.

e

acompanhar

um

a

instrumento

evolução

de

da

avaliação,

Este Sistema era composto por 35 indicadores e
abrangia as diversas áreas (economia, atividades
turísticas, meio ambiente, sociedade e cultura e

Esta iniciativa foi galardoada com o prémio

institucional), permitindo uma análise detalhada e

Europeu

que

comparativa entre as realidades do setor em cada

das

região, atendendo às especificidades inerentes de

de

reconheceu

Cooperação
publicamente

Internacional,
o

trabalho

organizações envolvidas. O sucesso do programa
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cada

destino,

nomeadamente,

territoriais,

demográficas e culturais.

recomendações de políticas a implementar; a
criação de uma base de dados online, com mais de
40 boas práticas identificadas ao longo do

Site: www.siemac.org

processo; eventos de divulgação local, como meio
de integrar as empresas e os locais e para estes se

PROJETO B2N – BUSINESS TO NATURE

identificarem com os princípios do projeto; a
criação de mapas estratégicos, que mostram a
forma de implementar os resultados do projeto
B2N nas regiões envolvidas; e a criação de um
website, com toda a informação disponível acerca
dos resultados do projeto.
O orçamento total do projeto ascendeu a cerca de
1,9

milhões

de

euros

e

obteve

uma

O business to nature apresenta-se como um

comparticipação do FEDER na ordem dos 1,5

projeto

milhões, sendo a entidade responsável pela sua

de

cooperação

inter-regional,

desenvolvido entre dez instituições públicas de

implementação

oito países da União Europeia, com o objetivo

Desenvolvimento do Turismo.

comum de contribuir para o desenvolvimento
económico e sustentável das regiões envolvidas,

a

Agência

Polaca

de

Site: www.business2nature.eu

demonstrando e promovendo as melhores práticas
de desenvolvimento do empreendedorismo, em

PROJETO InterMareC

áreas naturais e subdesenvolvidas, com ênfase
para as competências locais. Trata-se de um
projeto que visa estudar e apoiar as PME’s, bem
como

promover

o

crescimento, de

forma

ambientalmente sustentável.
Com a implementação do projeto foi demonstrado
que as empresas e a natureza podem coexistir de
forma harmoniosa e sustentável, pelo que foram
difundidas ferramentas de apoios às PME’s para
estimular a inovação e o empreendedorismo, em
áreas naturais vulneráveis.

O projeto InterMareC foi promovido entre as
regiões

costeiras

(Alemanha),

Brittany

de

Schleswig-Holstein

(França)

e

Pomorskie

(Polónia) com o intuito de facilitar a criação de um
cluster marítimo inter-regional que permitisse

Os principais outputs do projeto foram os estudos
de análise e experiência, que vieram a originar

elevar a competitividade do setor, nestas três
regiões.

O

projeto

focou-se,

assim,

no
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desenvolvimento de atividades/projetos em três
áreas predominantes, nomeadamente:
1. Tecnologias offshore e oceanográficas;
2. Serviços e atividades costeiras; e
3. Construção e reparação naval.
O sucesso da implementação desta iniciativa
prende-se com a adoção do princípio Triple-Helix,
que contou com a cooperação de empresas do
setor marítimo, cientistas e autoridades marítimas.
Assim, como resultado desta iniciativa foram
aprovados e desenvolvidos 20 subprojetos de
cooperação, com a participação de 46 instituições,
centros de pesquisa e empresas, através de uma
estratégia geral de desenvolvimento e de uma
consultoria contínua e profissional, de modo a criar
dinâmicas de desenvolvimento eficientes. Os 20
subprojetos incluíram a organização de workshops,
seminários,

conferências,

feiras

e

o

desenvolvimento de novos produtos e serviços
para o setor marítimo, relacionados com a acústica
e robótica subaquática, aquicultura, hidrodinâmica
e ambiente marinho.
O orçamento total ascendeu a cerca de
3.270.000,00
financiamento

euros

e

Europeu

contou
na

com
ordem

1.573.174,00 euros.
Site: http://www.tech-brest-iroise.fr/Projetsarchiv%C3%A9s-InterMareC-2548-14-0-0.html
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Estratégias para a criação e
consolidação de clusters:
Açores, Madeira e Canárias
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Histórico
Macaronésia

▪

Estratégias

de

internacionalização

inter-

regionais, para minimizar os riscos relacionados

GLOCALNET

com os investimentos a realizar, através da
O GLOCALNET, liderado pelo Conselho Empresarial

partilha dos riscos referenciados com o

da Madeira em parceria com a Confoderación

processo de internacionalização, em termos de

Provincial de Empresarios de Santa Cruz de

meios

Tenerife e com a Associação dos Industriais de

logísticos e jurídicos;

Construção Civil e Obras Públicas dos Açores, surge
no

âmbito

do

programa

INTERREG

III

▪

B

humanos,

Estratégias

financeiros,

inter-regionais

culturais,

de

criação,

diversificação e de valor, para desenvolver

Madeira/Canárias/Açores 2000-2006.

estratégias, com vista a fomentar o processo de

Tratou-se de uma iniciativa comunitária para

internacionalização de setores e atividades

responder aos objetivos de cooperação económica

económicas correlacionadas com os clusters de

e social, entre as regiões da Macaronésia,

eleição

estabelecidos no referido programa. O programa

construção civil e imobiliário;

decorreu entre 2000 e 2006 e teve acesso a cerca

▪

de

internacionalização:

turismo,

Estratégias inter-regionais e acessibilidades,

de 1,2 milhões de euros de financiamento da União

para conjugar esforços na acessibilidade e

Europeia,

transportes, uma vez que são cruciais na

através

Fundo

Europeu

de

internacionalização do turismo e do comércio; e

Desenvolvimento Regional (FEDER).
O espaço de colaboração do GLOCALNET, além de

▪

inovação,

englobar as regiões da Macaronésia, contemplava

as

programa, nomeadamente, determinados países
de África Norte Ocidental (Marrocos, Mauritânia,
Senegal e Cabo Verde) e da América Latina e
Central – particularmente das Caraíbas/Caribe e
Brasil.

compreendia:

Macaronésia

como

definiu eixos de intervenção e respetivas medidas,
destacando-se pela sua relevância, para este
estudo, as medidas 2.3 e 2.4, por se encontrarem
relacionadas com a promoção de cooperação entre
as

regiões

da

Macaronésia,
dos

do

eixo

Transportes

2
e

Comunicações, Sociedade de Informação, I&D” e o
eixo 3 “Promoção da Cooperação Económica e
Institucional”.
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regiões

De acordo com as estratégias descritas, o programa

“Desenvolvimento
Concretamente, o programa INTERREG III B

da

as

atração de investimento.

regiões

ultraperiféricas que compõem o espaço do

posicionar

laboratórios de conhecimento, de inovação e de

terceiros limítrofes. Assim, poderia também
geograficamente,

para

ultraperiféricas

a possibilidade de ser ampliado, para incluir países

englobar,

Estratégias inter-regionais de conhecimento e
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Eixos de intervenção do INTERREG III B - Madeira-Canárias-Açores 2000-2006
Med 1. Desenvolvimento Socioeconómico em âmbito urbano
Ordenação
Territorial e
Desenvolvimento
Urbano-Rural
Desenvolvimento
dos Transportes e
Comunicações,
Sociedade da
Informação, I&D

Promoção da
Cooperação
Económica e
Institucional

Valorização e
Gestão Sustentável
dos Recursos
Naturais e
Culturais

Med 2. Desenvolvimento socioeconómico de zonas rurais
Med 3. Ordenação Territorial a nível regional e insular e Inter-relação entre zonas urbanas e rurais
Med 4. Cooperação em ordenação territorial e desenvolvimento urbano-rural entre as regiões ultraperiféricas da
União
Med 1. Apoio de iniciativas públicas e privadas para melhorar as infraestruturas e os serviços de transporte e
comunicações
Med 2. Intermodalidade e incorporação de meios de transporte alternativos amigos do ambiente
Med 3. Apoio à sociedade da informação, investigação e desenvolvimento
Med 4. Cooperação entre as regiões ultraperiféricas da União Europeia
Med 1. Cooperação público e privada entre as regiões e com os países limítrofes em setores económicos
emergentes
Med 2. Ações formativas vinculadas a melhorar a competitividade do tecido produtivo e a melhorar os serviços
públicos
Med 3. Cooperação institucional
Med 4. Cooperação entre as regiões ultraperiféricas da União Europeia
Med 5. Cooperação com países terceiros
Med 1. Melhorar a preservação dos recursos naturais e da biodiversidade, gestão de riscos e proteção civil
Med 2. Ambiente marinho e costeiro: ordenação do litoral e melhoria da gestão e conhecimento dos recursos
marinhos
Med 3. Energia e Recursos hídricos, com ênfase especial no fomento das energias renováveis
Med 4. Desenvolvimento do turismo sustentável
Med 5. Conservação, valorização e gestão sustentável do património cultural
Med 6. Cooperação entre as regiões ultraperiféricas da União

Consequentemente, o projeto Glocalnetworks

com os países limítrofes. O projeto visava

tinha como missão criar e desenvolver uma rede de

fortalecer as empresas da Macaronésia, para

negócios e competências, nas empresas das

promoção do desenvolvimento integrado e

regiões ultraperiféricas da Macaronésia, através do

inserção das regiões envolvidas, no contexto de

reforço de uma estratégia de desenvolvimento de

uma economia global e em rede, estimulando o

clusters inter-regionais. Tratou-se de uma aposta

processo de internacionalização dos grupos

na cooperação transnacional, como elemento de

económicos insulares/ultraperiféricos e atraindo

valor para o desenvolvimento integrado das

investimento direto de países europeus e terceiros.

regiões (Açores, Madeira e Canárias) e das mesmas

OBJETIVOS DO GLOCALNET
Melhorar a produtividade, competências e competitividade empresarial;
Criar e fomentar o intercâmbio de experiências, de informação e de promoção, das iniciativas empresariais e de produtos
regionais;
Promover a cooperação empresarial, a dinamização dos setores emergentes e o seu funcionamento, através de estudos
para a implementação de um fundo de cooperação inter-regional; e
Desenvolver estudos necessários para a implementação de uma política de ação empresarial e de cooperação.
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Através de uma análise aos clusters, presentes em

Durante o período de execução do programa

cada uma das regiões da Macaronésia, conclui-se

INTERREG III B, até 31 de dezembro de 2015, foram

que, em termos estratégicos, predominavam os

aprovados 207 projetos. Em cerca de 60% desses

seguintes

projetos verificou-se a colaboração entre as 3

setores:

comércio

e

distribuição;

construção e imobiliário; e turismo e lazer. No

regiões da Macaronésia.

entanto, também se fez nota para a importância de
desenvolver os clusters de comunicações, trading e
transportes; o cluster de energia e “commodities”
ambientais; e o cluster de bio economia.

RESULTADOS ESPERADOS DO GLOCALNET
Melhorar o conhecimento sobre os clusters inter-regionais comuns, nomeadamente, o turismo, a construção civil e o
mobiliário;
Divulgar os resultados dos estudos através da realização de uma feira na Expo-empresas, de oficinas de trabalho, de
roadshows, do Seminário Atlântico de Cooperação, Desenvolvimento e Internacionalização da Madeira, do Fórum
Atlântico nos Açores e nas Canárias, com a criação do portal GLOCALNETWORKS e respetiva base de dados; e
Identificação de novos potenciais mercados, designadamente, no Brasil, nas Canárias e em Cabo Verde.

Gráfico 1. Projetos aprovados no âmbito do programa INTERREG III B Madeira-Canárias-Açores, durante 2000-2005
(dados do Relatório anual 2005, CCI n.º 2001 RG 16 0 PC 003).

De relevar que o relatório anual 2005 expôs os

No âmbito do presente estudo, foram selecionadas

resultados atingidos relativamente às medidas

algumas dessas medidas, relacionadas com os

específicas e aos vários eixos de intervenção.

eixos 2 e 3 (Figura 3).
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Resultados até final de 2015
Eixo 3

Eixo 2
Número de seminários temáticos e de
informação e de programas de difusão e
formação sobre as TIC
Número de atividades que façam uso das TIC
desenvolvidas por projetos financiados pelo
programa

91

Número de seminários realizados sobre
estratégias territoriais comuns

145

31

Número de ações de formação

202

Constituição de redes e ações-piloto de
cooperação na esfera de transportes e TIC’s

8

Número de acordos de cooperação
institucional

12

Empresas de serviços desenvolvidas e
criadas, relacionadas com as TIC (start-up
locais)

16

Investimento em novas tecnologias pelas
empresas das regiões participantes

975.885

Número de estruturas transnacionais
duradouras criadas por instituições e agentes
económicos dos países participantes
Número de programas de formação e
intercâmbio de funcionários desenvolvidos
para a harmonização de práticas
Número de participantes em ações de
formação

12

13

1.983

Figura 3. Projetos aprovados no âmbito do programa INTERREG III B Madeira-Canárias-Açores durante 2000-2005
(dados do Relatório anual 2005, CCI n.º 2001 RG 16 0 PC 003).

Região Autónoma das Canárias

conhecimento e entidades empresariais, apoia
estudantes da Universidade de Las Palmas, através

INNOVA

da atribuição de uma bolsa de investigação e da

INNOVA 2020 é um programa de mecenato,

oportunidade de contacto com as necessidades

iniciado em 1984, com o objetivo de promover

reais do mercado. Desde a sua criação, a filosofia

ligações e sinergias entre

universidades e

do programa tem sido a aposta na investigação,

empresas. A Fundação Universitária de Las Palmas

para alunos recém-formados, de pós-graduação,

impulsiona

a

professores universitários ou grupos de pesquisa,

investigação que se realiza na Universidade, como

já em processo de consolidação. As candidaturas

elemento chave para melhorar a competitividade

ao

da Região Autónoma das Canárias.

encerradas.

esta

relação,

fomentando

programa

encontram-se

atualmente

Neste sentido, o programa potencia a relação
Universidade-empresa, através da transferência de
conhecimento e de talento criativo, inovador e
empreendedor,

colocando

em

contacto

investigadores da Universidade de Las Palmas e
Gran Canaria, com empresas da região.
Esta iniciativa para além de contribuir para a
exploração

de

ligações

entre

pólos

de
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Atuações, políticas e estratégias para o fomento de clusters e/ou
cooperação interempresarial
Espaço Europeu
Interreg Atlantic Area

sustentável.

Como

objetivos

do

programa

apresentam-se: a promoção da inovação e da
competitividade; a promoção da eficiência dos

O programa Interreg Atlantic Area, promovido pela

recursos; a proteção da resiliência do território,

Comissão Europeia, surge no âmbito da Estratégia

face aos riscos de origem natural, climática e

Europa 2020 – estratégia global da União Europeia

humana; e a valorização da biodiversidade e dos

para um crescimento inteligente, sustentável e

ativos naturais e culturais.

inclusivo.

Como o Interreg Atlantic Area cofinancia projetos

Trata-se de um programa de financiamento que

de cooperação nos domínios da inovação e

promove a cooperação transnacional, entre as

competitividade, eficiência dos recursos, gestão

regiões atlânticas. Decorre entre 2014 e 2020 e

dos riscos territoriais, biodiversidade e património

tem disponível um orçamento total de 185 milhões

natural e cultural, a Comissão Europeia espera que

de euros, sendo 140 milhões financiados pelo

este programa promova ações e investimentos

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

transnacionais, fortalecendo a coesão económica,

(FEDER).

social e territorial pela produção de produtos,

No contexto da política de coesão da União

serviços, processos, planos de ação, estratégias e

Europeia, o Interreg Atlantic Area apoia projetos de

políticas comuns.

cooperação entre 37 regiões atlânticas, de 5 países:
França, Irlanda, Portugal, Espanha e Reino Unido. O
programa abrange uma área alargada, em relação
ao programa anterior (2007-2013), devido à
inclusão de novas regiões, nomeadamente as
Canárias (Espanha) e as Regiões Autónomas da
Madeira e dos Açores (Portugal). Assim, ao incluirse as três regiões insulares, espera-se aumentar o
património natural e cultural e a coesão Atlântica.
O programa visa implementar soluções para
responder aos desafios regionais conjuntos, nos
domínios da inovação, da eficiência dos recursos,

No âmbito deste estudo, destaque para os

do ambiente e dos bens culturais, bem como apoiar

objetivos relacionados com a promoção da

o desenvolvimento regional e o crescimento

inovação e da competitividade, que abordam o
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desafio de acelerar o crescimento inteligente

(RIS3), combinando pontos fortes, competências e

estruturado, de criar um contexto adequado para

I&D. O programa propõe-se a apoiar a cooperação

estimular a inovação e aumentar o comércio e as

entre agentes, no desenvolvimento de um novo

exportações, de acordo com o conceito das

produto ou serviço, na transferência de tecnologia

estratégias de especialização regionais inteligentes

e no acesso ao mercado.

Promover a inovação
e a competitividade
▪ Melhorar a capacidade
de inovação, através da
cooperação para
fomentar a
competitividade; e
▪ Promover a
transferência de
resultados de inovação
para facilitar a
emergência de novos
produtos, serviços e
processos.

Promover a eficiência
dos recursos
▪ Promover as energias
renováveis e a eficiência
energética; e

Proteger a resiliência
do território
▪ Fortalecer sistemas de
gestão de riscos.

▪ Promover o crescimento
verde, a eco inovação e
a eficiência ambiental.

Valorizar a
biodiversidade
▪ Melhorar a proteção da
biodiversidade e
dinamizar os serviços de
ecossistemas; e
▪ Valorizar os ativos
naturais e culturais, para
estimular o
desenvolvimento
económico;

Um exemplo prático de uma iniciativa é a

O projeto é composto por um consórcio de 20

ferramenta disponibilizada na plataforma online

parceiros oriundos de vários países: Portugal,

atlanticarea.eu: a bolsa de parceiros, do programa

Espanha,

para promover a cooperação interempresarial.

envolvendo 14 regiões, onde estão incluídas as

Trata-se de um útil instrumento que promove o

regiões ultraperiféricas da Madeira e das Canárias.

contacto entre várias entidades, através da

Este projeto apresenta uma duração de 3 anos,

possível criação de um match entre empresas, com

tendo sido iniciado em julho de 2017 e com fim

ideias de projetos e parceiros que procuram ideias

previsto para junho de 2020.

França,

Reino

Unido

e

Irlanda,

de projetos para apoiar.
De referir ainda que o Interreg Atlantic Area
cofinancia o projeto CAPITEN – Cluster Atlântico
para a Inovação Tecnológica e Económica no Setor
Náutico. Este assenta em dois objetivos: promover
o desenvolvimento económico e o emprego
através do melhor aproveitamento do património
natural e cultural; e criar um cluster industrial

COSME- Programa para a Competitividade
das empresas e das PME
O programa COSME, promovido pela Comissão
Europeia e gerido pela EASME – Agência Executiva
para as PME’s, surge como complemento a outros
programas da União Europeia e tenta estabelecer
sinergias com o Programa Horizonte 2020.

promovendo o desenvolvimento de práticas,
produtos e serviços inovadores.
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Trata-se de um programa de apoio às empresas da

O programa visa reforçar a competitividade e a

União Europeia, especialmente direcionado para as

sustentabilidade das empresas, na União Europeia,

pequenas e médias empresas. Prevê-se que este

incentivando a difusão de uma cultura empresarial

decorra entre 2014 e 2020, tendo disponível um

e um crescimento económico sustentável. O

orçamento total na ordem dos 2,3 mil milhões de

principal objetivo do programa é apoiar as PME’s,

euros.

facilitando o acesso ao financiamento; apoiando a

Em concreto, verifica-se que o COSME apoia,

internacionalização e o acesso aos mercados;

essencialmente, PME’s que operam em Estados-

criando um ambiente favorável à competitividade;

Membros da União Europeia, na Islândia e em

e incentivando uma cultura empresarial.

Montenegro.

O COSME apoia projetos de vários domínios de

de clusters de dimensão mundial, na União

atividade

Europeia,

fomentando

uma

atitude

promovendo

a

internacionalização

empreendedora, cria um ambiente favorável à

desses clusters e a cooperação intersectorial. Neste

competitividade

sentido, a Comissão Europeia promove várias

e

promove

o

acesso

aos

mercados. Além disso, este prevê ainda a

iniciativas

mobilização de empréstimos e investimentos de

internacional de clusters.

capital destinados às PME’s, através do Mecanismo
de Garantia de Empréstimo e do Mecanismo de

para

fomentar

a

cooperação

De seguida, procede-se à apresentação de algumas
dessas iniciativas.

Capital Próprio para o Crescimento. No âmbito do
estudo, o destaque vai para os esforços dirigidos à
criação de um ambiente competitivo. O COSME

Cluster Go-International

apoia iniciativas destinadas a melhorar as

Uma aplicação prática do programa COSME é o

condições em que operam as empresas, através do

Cluster Go-International, cujo principal objetivo é

contributo

encargos

intensificar a colaboração interempresarial entre

administrativos, bem como da identificação e

vários sectores, de diferentes regiões e países. Esta

exploração de sinergias. Para atingir estes

iniciativa

objetivos, o programa incentiva o desenvolvimento

internacionalização e disponibiliza apoio financeiro
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para I&D+i. A submissão de propostas a esta

potenciais

parceiros

iniciativa decorreu até abril de 2015, sendo

transnacional.

para

a

cooperação

considerados como elegíveis os clusters registados
na Plataforma Europeia de Clusters.

European Cluster Observatory
Através do Observatório Europeu de Clusters,

European Cluster Excellence Initiative

decisores políticos, organizações gestoras de

Esta iniciativa compreende a formação, avaliação e

clusters,

representantes

de

PME’s

e

melhoria da competitividade mundial de clusters

intermediários, ao nível europeu, nacional e

regionais, promovendo os clusters como uma

regional, podem ter acesso a dados estatísticos,

importante ferramenta para o desenvolvimento

mapeamento e análise de clusters, bem como a

económico regional. Neste âmbito, o Secretariado

informações sobre políticas de apoio aos clusters,

Europeu para a Análise de Clusters apoia decisores

na Europa. Trata-se de uma estratégia para

políticos, na conceção e implementação de

promover o desenvolvimento de clusters, através

programas de apoio aos clusters.

da facilitação do acesso das PME’s aos clusters.
Assim, atualmente, o Observatório encontra-se
focalizado

no

estabelecimento

de

ligações

intersectoriais, bem como nas oportunidades de
competitividade

e

empreendedorismo,

das

indústrias emergentes.

ECCP – European Cluster Collaboration
Plataform
European Cluster Panorama
Trata-se de uma publicação bianual que fornece
um mapeamento atualizado dos clusters e
A Plataforma Europeia de Colaboração de Clusters

indústrias emergentes em toda a Europa, visando

facilita o acesso de clusters aos mercados

apoiar os decisores na formulação de políticas.

internacionais, permitindo a troca e partilha de
experiências, bem como a ajuda na procura de
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Eventos de “Matchmaking” para clusters

englobando uma vertente transfronteiriça e

internacionais

transnacional, promove uma maior integração
territorial através de medidas direcionadas a
abordar desafios comuns das ilhas da Macaronésia.
O programa decorre entre 2014 e 2020 e tem
disponível

um

orçamento

total

de

aproximadamente 130 milhões de euros, sendo
85%

facultados

pelo

Fundo

Europeu

de

Desenvolvimento Regional (FEDER).
O POMAC 2014-2020 é um espaço de colaboração
Estes eventos, promovidos pela União Europeia,

constituído pelas ilhas da Macaronésia: Madeira,

são uma oportunidade de encontro entre

Açores e Canárias e por países terceiros

potenciais parceiros, dentro ou fora da Europa.

geograficamente próximos, nomeadamente, Cabo

Além disso, contribuem para a difusão de clusters e

Verde, Senegal e Mauritânia. Apresenta-se como o

das vantagens da cooperação entre setores, para

principal instrumento à disposição das regiões

criação de novas cadeias de valor na Europa.

ultraperiféricas de Espanha e de Portugal, que
oferece uma resposta eficaz aos desafios comuns
com que estas se deparam, em termos de

Parcerias Europeias Estratégicas de Clusters
Com o objetivo de apoiar indústrias emergentes,
estão a ser promovidas Parcerias Europeias

inovação, competitividade, internacionalização e
desenvolvimento sustentável.

a

O programa visa otimizar as vantagens de uma

exploração de sinergias e o desenvolvimento de

abordagem integrada no desenvolvimento de

uma visão europeia conjunta.

soluções para problemas comuns às regiões do

Estratégicas

de

Clusters

para

fomentar

espaço de cooperação. Os objetivos prendem-se
com

o

reforço

da

investigação,

do

Macaronésia

desenvolvimento tecnológico e da inovação; a

POMAC 2014-2020

melhoria da competitividade das empresas; a

O Programa Operacional de Cooperação Territorial
Madeira-Açores-Canárias 2014-2020, promovido
pela Comissão Europeia, encontra-se inserido no
INTERREG V-A Espanha-Portugal e surge no âmbito
da Estratégia Europa 2020 (estratégia para um
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo) e
da Estratégia Marítima para o Atlântico. O POMAC,
|30

promoção da adaptação às alterações climáticas e
da prevenção e gestão de riscos; a conservação e
proteção do ambiente e a promoção da eficiência
dos recursos; e o reforço da capacidade
institucional e da eficiência na Administração
Pública.
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Reforço da
competitividade
das empresas

Investigação,
desenvolvimento
e inovação

▪ Melhorar as
capacidades
científicas e
tecnológicas em
setores prioritários;
e

▪ Criar as condições
para a
internacionalização
das empresas.

▪ Aumentar a
transferência e
difusão de
tecnologia e
cooperação entre
empresas,
universidades ou
outros centros de
investigação, nos
setores prioritários.

Adaptação e
prevenção de
riscos

▪ Melhorar a
capacidade de
resposta aos
potenciais riscos
naturais que
afetam o espaço de
cooperação.

Proteção do
ambiente e
eficiência dos
recursos

▪ Melhorar a
atratividade de
áreas naturais,
especialmente as
de interesse
turístico; e
▪ Proteger e
melhorar a
conservação dos
espaços naturais e
da sua
biodiversidade.

▪ Consolidar
estratégias de
cooperação entre
os diferentes
agentes que
operam no espaço
de cooperação.

Tendo em conta o contexto do presente estudo,

internacionalização,

destaque para os domínios da Investigação,

produtiva, com base em empresas de pequena

Desenvolvimento e Inovação e do Reforço da

dimensão, visando

Competitividade

primeira

empresarial e institucional que favoreça a

vertente do POMAC surge devido ao baixo

internacionalização do tecido produtivo e a sua

investimento em I&D+i, por parte das empresas,

competitividade, como um meio necessário para

visando melhorar a difusão tecnológica e a

manter e criar postos de trabalho nas ilhas. O

inovação entre as três regiões. A segunda vertente

POMAC 2014-2020 define iniciativas, ações e

do POMAC surge devido às dificuldades no acesso

medidas

a fontes de financiamento, investimentos e

supramencionados.

das

Empresas.

A

para

causado

Administração e
Serviços públicos

pela

estrutura

fortalecer a cooperação

atingir

os

objetivos

Apoio a iniciativas que promovam o desenvolvimento e uso eficiente das plataformas conjuntas de
investigação em áreas temáticas de interesse comum no espaço de cooperação.

Investigação,
Desenvolvimento e
Inovação

Promoção de ações para o desenvolvimento da capacidade tecnológica dos centros de investigação.

Promoção de intercâmbio e formação conjunta dos investigadores que facilite a participação em projetos
europeus.
Promoção de ações de cooperação para a inovação empresarial e para a transferência e difusão de
tecnologia entre empresas e universidades/outros centros de investigação.

Competitividade das
Empresas

Promoção da cooperação empresarial para o desenvolvimento e implementação de modelos empresariais
para PME do espaço de cooperação.
Disponibilização de serviços de apoio legal, tecnológico, comercial e científico para a inovação e a
internacionalização empresarial.
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Os diversos serviços de assistência técnica
encontram-se

divididos

pelas

ilhas

da

Macaronésia: a Autoridade de Gestão, a Direção

2) Universidades, centros de investigação,
institutos tecnológicos e fundações;
3) Câmaras

de

Comércio,
e

associações

Geral de Planeamento e Orçamento do Governo

empresariais

profissionais

das Canárias e a Autoridade de Auditoria, sediadas

organismos socioeconómicos; e

e

outros

em Espanha; e a Autoridade de Certificação e a

4) Outras entidades públicas ou privadas sem

Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP,

fins lucrativos com sede nas regiões dos

sediadas em Portugal. Por sua vez, o secretariado

Açores, Madeira ou Canárias.

técnico conjunto tem sede nas Canárias e
apresenta

interlocutores,

nas

duas

Regiões

Autónomas Portuguesas (Açores e Madeira).
Quanto ao acompanhamento dos projetos e à
validação da despesa dos parceiros portugueses,
estes são efetuados pelos interlocutores regionais.

De relevar que, no âmbito do programa POMAC
2014-2020, está integrado o projeto CLUSTERING –
Cooperação

Intercluster

para

a

Internacionalização e Inovação das Empresas da
região da Macaronésia que pretende promover a
competitividade das PME’s através da criação de

Neste sentido, podem beneficiar das ações

condições para a internacionalização das empresas

supramencionadas:

da Macaronésia.

1) Administração pública regional e local;
OBJETIVOS DO PROGRAMA CLUSTERING
Promover sinergias entre os clusters da Macaronésia na troca de informações, nas melhores práticas, na cooperação
empresarial e na internacionalização, para que as PME melhorem a sua situação competitiva;
Promover uma cultura de parcerias de cooperação estáveis e duradouras entre atores públicos e privados de diferentes
setores; e
Promover a criação e a consolidação de clusters inovadores para aumentar a presença das PMEs da Macaronésia no
ambiente competitivo internacional.

O projeto é coordenado pelo Instituto Tecnológico

Asociación Clúster de la Ingeniería de Canarias; e

de Canárias, S.A. em colaboração com a Câmara de

ACIF – Associação Comercial e Industrial do

Comércio e Indústria de Ponta Delgada; Agência

Funchal. O período de execução decorre entre

Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de

janeiro de 2017 e dezembro de 2018.

la Información (ACIISI) del Gobierno de Canarias;
Cámaras de Comercio; Cluster Construcción
Sostenible;

Canarias

Excelencia

Tecnológica;

Asociación Clúster Marítimo de Canarias; Cluster
Tenerife
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Região Autónoma dos Açores

•

promover a investigação, o desenvolvimento
tecnológico e a inovação;

•

AÇORES 2020

•
•

às

tecnologias

de

aumentar a competitividade das empresas

promover uma economia de baixas emissões
de carbono;

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e
da Política de Coesão económica, social e territorial

acesso

regionais;

Açores, surge no âmbito da Estratégia Europa 2020,
estratégia global da União Europeia, para um

o

informação e comunicação;

O Programa Operacional Açores 2020, promovido
pelo Governo Regional da Região Autónoma dos

melhorar

•

promover a adaptação às alterações climáticas
e prevenir e gerir riscos;

da União Europeia. O PO Açores 2020 sintetiza as
contribuições dos agentes regionais e as principais

•

sensibilizar para a sustentabilidade ambiental;

propostas

•

promover transportes sustentáveis e melhorar

em

matéria

de

política

de

as principais redes de infraestruturas;

desenvolvimento para o futuro próximo, de acordo
com as linhas orientadoras da estratégia nacional

•

laboral;

de Portugal. Este programa decorre entre 2014 e
2020 e tem disponível um orçamento total de

•
•
•
•

Investigação,
desenvolvimento e
inovação

•

▪ Aumentar a produção
científica de qualidade e
orientada para a
especialização
inteligente;
▪ Fomentar as iniciativas
por parte das empresas
de I&D; e
▪ Reforçar a ligação das
empresas aos centros de
conhecimento.

Tecnologias de
informação e
comunicação

combater os problemas associados à condição
de ultraperiferia; e

problemas sociais e ambientais da região e
apresenta os seguintes objetivos:

melhorar a capacidade e eficiência da
Administração Pública;

O programa visa tornar a economia dos Açores
mais competitiva e sustentável e mitigar os

fomentar o ensino e a aprendizagem ao longo
da vida;

através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE).

mobilizar para a inclusão social e o combate à
pobreza;

aproximadamente 1.400 milhões de euros, sendo
cerca de 82% financiado pela União Europeia,

promover o emprego e apoiar a mobilidade

facultar assistência técnica.

Competitividade das
empresas regionais

▪ Reduzir custos através
da melhor utilização das
TIC;

▪ Promover o
empreendedorismo
qualificado e criativo;

▪ Fomentar a utilização de
serviços em rede da
Administração Pública; e

▪ Capacitar as empresas
regionais para a
abertura a mercados
internacionais; e

▪ Melhorar a eficiência da
Administração Pública.

Economia de baixo
carbono

▪ Aumentar a eficiência
energética das
empresas, das
infraestruturas públicas
e das habitações; e
▪ Promover a mobilidade
urbana sustentável.

▪ Afirmar as empresas
regionais e os seus
produtos no mercado
regional.
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Alterações climáticas
e prevenção de
riscos

Ambiente e
eficiência dos
recursos

▪ Reforçar o
conhecimento para uma
melhor adaptação às
alterações climáticas; e

▪ Reduzir o desperdício e
aumentar a recolha
seletiva e a reciclagem
dos resíduos;

▪ Aumentar a capacidade
de resiliência a
catástrofes.

▪ Otimizar a gestão dos
recursos hídricos;
▪ Promover o património
natural e cultural;

Transportes
sustentáveis e redes
de infraestruturas
▪ Aumentar a eficiência e
a segurança na
mobilidade terrestre de
mercadorias e
passageiros; e
▪ Aumentar os fluxos de
mercadorias e
passageiros aéreos e
marítimos.

▪ Promover o
conhecimento e a
valorização da
biodiversidade dos
ecossistemas; e

Emprego e
mobilidade laboral

▪ Promover a integração
sustentada de
desempregados no
mercado de trabalho;
▪ Apoiar a integração dos
jovens no mercado de
trabalho;
▪ Combater o desemprego
e promover o
autoemprego; e
▪ Aumentar a participação
das mulheres no
mercado de trabalho.

▪ Melhorar a qualidade do
ambiente urbano.

Inclusão social e
combate à pobreza

▪ Aumentar o acesso de
grupos vulneráveis ao
mercado de trabalho;
▪ Prevenir a discriminação
e a violência doméstica e
promover igualdade de
oportunidade;
▪ Diversificar e alargar a
oferta de serviços de
resposta aos problemas
sociais; e

Ensino e
aprendizagem ao
longo da vida
▪ Combater o abandono
escolar precoce;
▪ Aumentar o número de
diplomados do ensino
superior;
▪ Aumentar a
empregabilidade de
licenciados; e
▪ Melhorar o acesso à
aprendizagem ao longo
da vida.

Capacidade
institucional e Adm.
Pública eficiente
▪ Aumentar as
competências dos
recursos humanos
afetos à Administração
Pública; e

Alocação específica
para a ultraperiferia

▪ Compensar os custos
adicionais causados pela
condição ultraperiférica
da região.

▪ Integrar os sistemas de
informação dos setores
de emprego,
solidariedade social e
educação.

▪ Apoiar empresas sociais.

De destacar os esforços na esfera da Investigação,

mais competitiva, é identificado na RAA um

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, onde

potencial para a criação de clusters, em alguns

para este eixo é disponibilizado uma quantia total

setores regionais, para tentar solucionar os

de quase 60 milhões de euros, sendo 48,7 milhões

problemas da estrutura do tecido empresarial da

financiados pela União Europeia, através do Fundo

região, que se caracteriza pelo elevado número de

Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

PME’s,

Refira-se ainda que, para apoio a clusters e redes

internacionalização.

empresariais, o FEDER cede 1 milhão de euros.
Baseada na Estratégica 2020 para uma economia
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O Governo Regional dos Açores pretende fomentar

projetos nacionais e europeus de I&D com

as iniciativas de I&D de contexto empresarial,

sucesso;

reforçando a ligação das empresas aos centros de

4)

I&D e ao ensino superior, de forma a potenciar a

conhecimento em tecnologias facilitadoras

partilha do conhecimento, transferência de

essenciais (KETs), em áreas em que os Açores

tecnologia para as empresas e a capacidade de

têm capacidade de produzir valor e

inovação em produtos, processos e serviços. Deste

desenvolver

modo, espera-se alcançar a criação de condições
para

a

inovação

e

a

transferência

Projetos de investigação e transferência de

propriedade

intelectual

(alterações climáticas, energias renováveis,

de

ciências médicas, nanotecnologias, ciências

conhecimentos, por via da dinamização do

do mar, modelação e exploração de

investimento privado em produções económicas

depósitos em profundidade);

de base tecnológica e de valor acrescentado, com
enfoque na concretização da Estratégia de

5)

Projetos de valorização económica dos
resultados da investigação, nomeadamente:

Investigação e Inovação para a Especialização

patenteamento e o licenciamento de

Inteligente (RIS3 Açores).

propriedade industrial;
Este programa operacional visa apoiar projetos de
transferência de conhecimento, clusters, entre

6)

Ações de clusterização visando a eficiência
coletiva e o aumento de escala das empresas

outros. Enquadram-se nesta tipologia:

facilitando
1)

Projetos de investigação promovidos por

a

inovação

e

a

internacionalização;

empresas que envolvam atividades de
interação com as entidades do Sistema

7)

Participação em iniciativas europeias de
colaboração e troca de experiências entre

Científico e Tecnológico dos Açores;

Estados-membros
2)

Projetos promovidos por entidades de

no

domínio

da

clusterização e plataformas tecnológicas.

transferência de conhecimento e tecnologia
para o tecido empresarial e ações de

3)

Assim, podem ser beneficiários deste apoio:

valorização económica dos resultados da

▪

Administração Pública Regional e Local;

I&D;

▪

Institutos, empresas e associações públicas;

▪

Instituições de Ensino Superior;

▪

Entidades públicas e privadas sem fins

Projetos-piloto/demonstradores,

ações

setoriais

novos

de

investimentos

experimentação,
em

plataformas

de

lucrativos; e

informação científica e tecnológica, ações de
disseminação em ambiente experimental de

▪

Empresas.
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por dinamizar a colaboração entre entidades

CLUSTER- PROGRAMA DE CLUSTERIZAÇÃO
O projeto CLUSTER, promovido pelo Governo
Regional da Região Autónoma dos Açores, surge no
âmbito da Estratégia de Investigação e Inovação
para a Especialização Inteligente da RAA (RIS3
Açores). Faz pate da carteira de projetos
orientadores para a materialização da estratégia
descrita na RIS3 Açores e encontra-se orientado
para a criação e dinamização do programa de

A criação e dinamização de clusters manifesta-se
como uma metodologia de apoio à cooperação
agentes

económicos,

desenvolvimento

de

potenciando

produtos

e

o

serviços

inovadores, o aumento da competitividade das
empresas

regionais

empresariais, entidades do Sistema Científico e
Tecnológico dos Açores, instituições de ensino
profissional, entidades do governo regional e local
e outras; dinamizar a colaboração entre entidades
regionais

e

entidades

externas;

fomentar

processos de inovação liderados pelo setor
privado;

e

fomentar

processos

de

internacionalização das empresas da Região.

clusterização nos Açores.

entre

regionais, nomeadamente empresas, associações

e

o

processo

de

Os clusters assumem uma importância acrescida
nos Açores devido à estrutura do tecido
empresarial constituído por pequenas e médias
empresas. A cooperação existente interempresas
permite escalar os negócios, facilitando o acesso a
novos mercados. Por outro lado, a cooperação
entre as empresas e as entidades do Sistema

internacionalização da região.

Científico e Tecnológico dos Açores permite o
No processo de identificação das potencialidades

desenvolvimento de produtos de maior valor

da região, o fomento de relações colaborativas

acrescentado. Através deste programa pretende-

intrassectoriais e intersectoriais é transversal a

se que os clusters sejam redes empresariais, que

todas

englobem

as

áreas

temáticas

consideradas.

diferentes

organizações,

desde

Reconhecendo-se a importância da consolidação

empresas a entidades do Sistema Científico e

de clusters para melhor explorar o potencial da

Tecnológico dos Açores, escolas profissionais,

Especialização Inteligente, o projeto CLUSTER é

autarquias e outros organismos públicos. Admite-

definido como parte integrante do plano de ação

se, assim, a possibilidade de ser criado um

para a concretização dos objetivos delineados na

Conselho Consultivo constituído por especialistas

estratégia

inteligente,

externos à região que possa acompanhar o

sustentável e inclusivo da Região Autónoma dos

processo e dar contributos em termos estratégicos

Açores.

e operacionais.

O programa visa promover a competitividade, a

O Programa de Clusterização propõe-se a apoiar

inovação e a internacionalização das empresas da

financeiramente

Região, promovendo também as ligações com

Desenvolvimento e Inovação promovidos por

entidades externas à Região. Os objetivos passam

empresas e projetos de internacionalização,
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promovidos por empresas ou associações, sendo
dada prioridade aos projetos que envolvem a
cooperação entre diferentes entidades regionais
ou destas com entidades externas à Região.

Como é processado o financiamento?
O programa estabelece um conjunto de aspetos
importantes em relação ao apoio às entidades
gestoras do cluster, nomeadamente sobre o
financiamento.

Como identificar clusters?
O programa estabelece um conjunto de critérios
para o reconhecimento/identificação de um
cluster.
CRITÉRIOS PARA O RECONHECIMENTO DE UM CLUSTER

O financiamento das entidades gestoras deve
estar dependente da existência de um plano de
ação detalhado para a entidade gestora, com um
conjunto de metas concretas e mensuráveis,
diretamente relacionadas com as atividades a
desenvolver.

Existência de um plano estratégico coerente para o cluster,
com ações sólidas, definido com recurso a metodologias
participativas.
Existência de um plano de ação que vise o aumento da
inovação, do empreendedorismo e que contribua para a

O plano de ação deverá prever atividades de
divulgação, dinamização, participação em
plataformas internacionais e formação dos
recursos humanos das entidades gestoras.

geração de emprego qualificado.
Existência de uma base associativa que fomente relações
de cooperação entre as empresas e entre estas e entidades
do SCTN.
Existência de uma estrutura adequada de gestão do

O financiamento deve estar relacionado com o
cumprimento das metas estabelecidas e com o
grau de execução do plano estratégico do cluster.

cluster, que deve conseguir assegurar um conjunto diverso
de atividades, desde a promoção e disseminação das
atividades do cluster ao networking, tanto a nível regional

Por fim, o programa pretende envolver: empresas

como sobretudo nacional e internacional.

privadas; cooperativas; Câmaras de Comércio e
Indústria; outras associações representativas do
setor privado; a Universidade dos Açores; o
Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores;
escolas

profissionais;

autarquias;

e

outras

entidades públicas.
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NONAGON - Parque de Ciência e Tecnologia

empresariais. Além deste propósito, a incubadora

dos Açores

visa ainda promover a interação e cooperação

A Região Autónoma dos Açores dispõe de um
Parque de Ciência e Tecnologia (NONAGON),
localizado na cidade de Lagoa, na ilha de São

entre empresas e instituições de ensino e de
investigação e desenvolvimento, de modo a
beneficiar de sinergias e complementaridades.

Miguel. Este projeto apresenta-se como uma
iniciativa do Governo Regional dos Açores, em

Co-work

parceria com a Câmara Municipal de Lagoa.

O principal objetivo da iniciativa de co-work é a

O NONAGON pretende ser uma referência nacional
e internacional na valorização do capital humano,
tecnológico, empresarial e social, dando ênfase às
competências empreendedoras e sustentadas no
conhecimento, na tecnologia e na inovação. Assim,
o Parque pretende ser um agente catalisador da
inovação, da exploração de sinergias e da
cooperação e articulação entre o setor privado,
público e universitário. O edifício dispõe de sala de
reuniões, salas de co-work, salas de formação,
espaço multiusos para workshops e exposições e
auditório com capacidade para 250 pessoas.
Entidades interessadas nesta iniciativa podem
candidatar-se a várias modalidades, no âmbito da
incubadora Go-ON e de co-work.

promoção

da

partilha

O principal objetivo da incubadora Go-ON é apoiar
empreendedores e empresas no processo de
criatividade: desenvolvimento de ideias e na
criação e desenvolvimento de micro e pequenas
empresas de base científica e/ou tecnológica
(EBCT’s), em várias áreas do conhecimento. A
incubadora disponibiliza todos os meios para
transformar projetos inovadores em realidades
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transferência

de

conhecimentos, pela utilização partilhada de um
espaço entre profissionais de diversas áreas. A base
desta iniciativa é a criação de sinergias como
alicerces de vantagem competitiva e realização
pelo trabalho.
Existem

quatro

modalidades

de

co-work

disponíveis no NONAGON: 4WORK4D, destinado a
profissionais que possuem necessidades pontuais
por um espaço de trabalho; 4WORK4W, destinado
a profissionais que necessitam de permanecer nas
instalações mais de uma semana, mas menos de
um mês; BUSINESS ON, destinado a profissionais
que necessitem permanecer no parque por mais de
um mês; e 4TEST, destinado a potenciais
utilizadores destes serviços.

Incubadora Go-ON

e
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O programa pretende tornar a economia da

Região Autónoma da Madeira

Madeira mais competitiva e sustentável e mitigar

MADEIRA 2020

os problemas sociais e ambientais da região. Os

O Programa Operacional Madeira 2020, promovido

objetivos deste passam por reforçar a investigação,

pelo Governo Regional da Região Autónoma da

o desenvolvimento tecnológico e a inovação;

Madeira, surge no âmbito da Estratégia Europa

melhorar o acesso às tecnologias de informação e

2020, estratégia global da União Europeia, para um

comunicação; aumentar a competitividade das

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e

empresas regionais; promover uma economia de

da Política de Coesão Económica, social e territorial

baixo

da União Europeia.

alterações climáticas e prevenir e gerir riscos;

O PO Madeira 2020 sintetiza as contribuições dos
agentes regionais e as principais propostas em
matéria de política de desenvolvimento para o
futuro próximo, de acordo com as linhas
orientadoras da estratégia nacional de Portugal.
Este decorre entre os anos de 2014 e 2020 e tem
disponível

um

orçamento

total

de

aproximadamente 474 milhões de euros, sendo
cerca de 85% financiado pela União Europeia
através do Fundo Europeu de Desenvolvimento

carbono;

promover

a

adaptação

às

sensibilizar para a sustentabilidade ambiental;
promover transportes sustentáveis e melhorar as
principais redes de infraestruturas; promover o
emprego e apoiar a mobilidade laboral; mobilizar
para a inclusão social e o combate à pobreza;
fomentar o ensino e aprendizagem ao longo da
vida; melhorar a capacidade e eficiência da
Administração Pública; combater os problemas
associados à condição de ultraperiferia; e facultar
assistência técnica.

Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE).

Investigação,
desenvolvimento e
inovação
▪ Reforçar a infraestrutura
de investigação e
inovação; e
▪ Promover o
investimento das
empresas em I&D e o
desenvolvimento de
ligações e exploração de
sinergias entre empresas
e centros de
conhecimento.

Tecnologias de
informação e
comunicação
▪ Reforçar as aplicações
TIC na administração,
aprendizagem, cultura,
saúde e infoinclusão.

Competitividade das
empresas regionais

▪ Promover o espírito
empresarial;
▪ Incentivar a inovação e a
criação de novas
empresas;
▪ Desenvolver e aplicar
novos modelos
empresariais para as
PME; e

Economia de baixo
carbono

▪ Promover eficiência
energética e a utilização
de energias renováveis
nas empresas; e
▪ Promover estratégias de
baixo teor de carbono.

▪ Apoiar a criação e
alargamento de
capacidades de
desenvolvimento de
produtos e serviços.
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Proteção ambiental
e eficiência dos
recursos
▪ Conservar, proteger e
promover o
desenvolvimento do
património natural e
cultural; e

Alocação específica
para a ultraperiferia

▪ Compensar os custos
adicionais causados pela
condição ultraperiférica
da região.

Transportes
sustentáveis e redes
de infraestruturas
▪ Melhorar a mobilidade
regional com a ligação
dos nós secundários e
terciários à
infraestrutura da RTE-T.

▪ Adotar medidas
destinadas a melhorar o
ambiente urbano.

Emprego e
mobilidade laboral

▪ Promover o acesso ao
emprego de
desempregados de longa
duração e pessoas
afastadas do mercado
de trabalho;

Ensino e
aprendizagem ao
longo da vida
▪ Combater o abandono
escolar precoce;
▪ Melhorar a eficiência da
qualidade e do acesso ao
ensino superior ou
equivalente; e
▪ Promover a
aprendizagem ao longo
da vida.

Capacidade
institucional e Adm.
Pública eficiente
▪ Investir nas capacidades
institucionais e na
eficiência das
administrações e dos
serviços públicos.

▪ Promover o
autoemprego;

Inclusão social e
combate à pobreza

▪ Promover a igualdade de
oportunidades;
▪ Melhorar o acesso a
serviços sustentáveis
como serviços de saúde
e serviços sociais;
▪ Promover o
empreendedorismo
social e da integração
profissional nas
empresas sociais e da
economia social e
solidária para facilitar o
acesso ao emprego.

▪ Apoiar a adaptação às
mudanças das empresas
e dos trabalhadores; e
▪ Modernizar as
instituições do mercado
de trabalho.

De destacar, novamente, os esforços na esfera de

empresas. A capacidade de concretização dos

Investigação, Desenvolvimento e Inovação. No

objetivos delineados na Estratégia de Investigação

caso da Madeira, para este eixo, é disponibilizado

e Inovação para a Especialização Inteligente da

uma quantia total de cerca de 35 milhões de euros,

RAM (RIS3 Madeira) depende da intensificação de

sendo cerca de 29,95 milhões financiados pela

atividades de transferência de tecnologia e

União Europeia, através do Fundo Europeu de

conhecimento, que irão potenciar um conjunto de

Desenvolvimento Regional (FEDER). Refira-se que,

competências tecnológicas que permitam a

para apoio a clusters e redes empresariais, o FEDER

transformação de conhecimentos em produtos e

cede 1,3 milhões de euros. A Região Autónoma da

serviços

Madeira apresenta um nível reduzido de despesa

selecionadas.

privada em I&D e um nível limitado de cooperação
entre
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O Governo Regional da Madeira pretende

4. Ações de valorização e demonstração de

promover o investimento das empresas em

processos

inovação

o

internacionalização de produtos, serviços ou

desenvolvimento de ligações e exploração de

processos de empresas baseadas na RAM; e

e

investigação,

bem

como

sinergias entre empresas, centros de I&D e ensino
superior. O principal intuito é reunir as condições
necessárias ao desenvolvimento de produtos e
serviços; transferência de tecnologia; e inovação
social, para que a economia regional da Madeira

de

I&D

com

vista

à

5. Projetos de inovação produtiva que visem a
introdução de novas atividades, produtos ou
serviços ou a melhoria significativa de
processos tecnológicos ao nível nacional ou
internacional.

possa competir em mercados internacionais. A
clusterização de atividades, com potencialidades

Neste caso, podem beneficiar deste apoio:

relevantes na região, contribui para a melhoria de

1) Empresas;

investigação e inovação.

2) Agência Regional para o Desenvolvimento da

Este programa operacional visa apoiar projetos de

Investigação,

transferência de conhecimento, clusters, entre

(ARDITI); e

outros. Enquadram-se nesta tipologia:

3) Entidades

1. Projetos que visem dinamizar clusters ou

Tecnologia

do

e

Sistema

Inovação

Científico

e

Tecnológico Regional (SRDITI).

redes de base empresarial que permitam
potenciar economias de aglomeração ou

BRAVA VALLEY

outras externalidades positivas assentes em
estratégias

setoriais,

intersectoriais

ou

territoriais;
2. Projetos que visem criar e dinamizar núcleos

A Região Autónoma da Madeira dispõe de uma
incubadora regional (Brava Valley), no Campus da
Penteada, na Ribeira Brava.

de I&D nas empresas, nomeadamente

Brava Valley trata-se de um projeto promovido

investimento em equipamento e reforço das

pelo Governo Regional da Madeira, como

competências internas das empresas para a

estratégia para atrair investimento estrangeiro e

produção de conhecimento com potencial

melhorar

efeito na competitividade e inovação

regionais, através da criação de um cluster para a

empresarial;

inovação.

3. Projetos de I&D em parceria com entidades
públicas e privadas, com liderança das
empresas;

a

O

competitividade

objetivo

deste

das

empresas

projeto

é

a

disponibilização de um espaço de apoio e
incubação física, dedicado a empreendedores e
startups, o que fomenta a criação de um cluster de
empresas tecnológicas.
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As instalações contavam com 11 salas de incubação

Região Autónoma das Canárias

física, 12 espaços de co-work, 2 salas de reuniões e
1 sala chamada “Sala Steve Jobs”, de utilização

CANÁRIAS FEDER 2014-2020

partilhada. Não obstante, pela divulgação e

O Programa Operacional Canárias FEDER 2014-

reputação nacional e internacional ganha pelo

2020, promovido pelo Governo Regional da Região

espaço, bem como pelos resultados obtidos em

Autónoma das Canárias, surge no âmbito da

2016,

o

Estratégia Europa 2020, estratégia global da União

expandir/reformular. Assim, a partir de abril de

Europeia, para um crescimento inteligente,

2017, este passou a estar aberto 24 horas por dia e

sustentável e inclusivo e da Política de Coesão

a dispor de mais 8 salas de incubação, 8 espaços

Económica, Social e Territorial da União Europeia.

houve

a

necessidade

para co-work e uma sala de eventos.

de

O PO Canárias 2014-2020 sintetiza as políticas e
estratégias para o futuro próximo da região de
acordo com a Estratégia de Investigação e Inovação
para a Especialização Inteligente da RAC (RIS3
Canárias). Este decorre entre 2014 e 2020 e tem
disponível

um

orçamento

total

de

aproximadamente 1.200 milhões de euros, sendo
cerca de 85% financiado pela União Europeia
através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
RESULTADOS 2016

Regional (FEDER).
Concretamente, este visa tornar a economia das

46 Empresas incubadas;
470 Empreendedores
apoiados;
2 000 Jovens participaram
em atividades de estímulo
ao empreendedorismo.

Canárias

mais

competitiva

e

sustentável,

promovendo a sua internacionalização. Neste
sentido,

apresentam-se

como

objetivos

do

programa: o aumento da competitividade do setor
produtivo através da I&D+i, promovendo a
internacionalização da economia; a melhoria do
desenvolvimento e da qualidade dos serviços de
transportes, para conectar as ilhas e o arquipélago
a outras regiões; a otimização da oferta de recursos
naturais,

numa

ótica

de

sustentabilidade

ambiental; a criação de emprego, o aumento do
nível de educação e a diminuição da taxa de
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pobreza; e a diminuição e mitigação dos custos de
ser uma região ultraperiférica.

Tecnologias de
informação e
comunicação

Investigação,
desenvolvimento e
inovação
▪ Melhorar as
infraestruturas de I&D; e
▪ Promover a exploração
de sinergias e ligações
entre empresas e
centros de
conhecimento.

Alterações climáticas
e prevenção de
riscos
▪ Apoiar a inovação para
adaptação às alterações
climáticas.

▪ Apoiar a adoção de
novas tecnologias e
redes emergentes para a
economia digital; e
▪ Desenvolver produtos e
serviços relacionados
com as TIC.

Proteção ambiental
e eficiência dos
recursos
▪ Promover a inovação no
setor da água;
▪ Proteger e conservar o
património natural e
cultural e da
biodiversidade; e
▪ Melhorar o ambiente
urbano.

Transportes
sustentáveis e redes
de infraestruturas
▪ Desenvolver e melhorar
o sistema de
transportes.

Competitividade das
empresas regionais

▪ Fomentar o espírito
inicial, facilitando o
desenvolvimento de
novos produtos e a
criação de novas
empresas; e
▪ Desenvolver novos
modelos empresariais
para as PMEs.

Economia de baixo
carbono

▪ Apoiar a eficiência
energética;
▪ Promover a gestão
energética;
▪ Promover a utilização de
energias renováveis.

Ensino e
aprendizagem ao
longo da vida

Inclusão social e
combate à pobreza

▪ Desenvolver a
infraestrutura social e
sanitária; e
▪ Apoiar a regeneração
física, económica e social
das populações menos
favorecidas.

▪ Investir em educação,
formação profissional e
aprendizagem ao longo
da vida.

Capacidade
institucional e Adm.
Pública eficiente
▪ Melhorar a capacidade e
a eficiência da
Administração e serviços
públicos.

Assim sendo, o destaque vai, novamente, para os

entre

esforços

Investigação,

desenvolvimento e ensino superior. Para este eixo,

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Neste

verifica-se que se encontra disponibilizada uma

domínio, deverão ser dirigidos esforços para

quantia total de cerca de 97 milhões de euros,

melhorar as infraestruturas de investigação e

sendo cerca de 83 milhões financiados pela União

na

esfera

da

empresas,

centros

de

pesquisa

e

inovação e para desenvolver ligações e sinergias
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Europeia

através

do

Fundo

Europeu

de

Desenvolvimento Regional (FEDER).

clusters,

A Região Autónoma das Canárias apresenta um
sistema de I&D+i débil, em relação à média
nacional.

As

universidades

capacidades
e

centros

de
de

organizacionais e de coordenação dos

I&D+i

das

conhecimento

necessitam de criar uma base sólida e aliar-se às

nomeadamente

promoção

de

atividades que visam a elaboração de
projetos de investigação, desenvolvimento e
inovação numa ótica de cooperação entre
empresas.
3. Oficinas e redes de transferência e apoio à

empresas, sendo necessário reduzir a dispersão de

cooperação

grupos de investigação, de modo a gerar impactos

investigação-universidades. Esta iniciativa

em áreas estratégicas para a especialização

consite na promoção e apoio a oficinas de

inteligente. O objetivo é promover a colaboração

transferência de tecnologia e reforço de

inter-regional de grupos de investigação, bem

ações que

como destes com o tecido produtivo.

transferência de tecnologia e a valorização

O Governo Regional das Canárias apoia projetos
que promovam investimentos no desenvolvimento
de produtos e serviços, na transferência de
tecnologia, na inovação social, na inovação
ecológica e na especialização inteligente de acordo
com os objetivos definidos na RIS3 da região. Mais
especificamente, encontram-se desenvolvidas as

de

apoio

à

inovação

e

ao

empreendimento baseado na inovação. Esta

contacto, a

do conhecimento entre empresas e centros
de investigação. O principal objetivo é o
estabelecimento/gestão de relações e a
criação de encontros e espaços de interação
entre os diversos agentes.
4. Inovação

social.

Com

esta

iniciativa

pretende-se que sejam desenvolvidas ações

apoio finaceiro de projetos piloto, com claro
benefício social.

iniciativa consiste no desenvolvimento e

Podem, então, ser beneficiários deste apoio

consolidação

qualquer tipo de entidade da Região Autónoma das

de

uma

rede

de

aconselhamento, que fornece serviços de
consultoria

e

assitência

técnica

para

empresas e empresários. Estas redes
resultam da colaboração de empresas,
clusters,

associações

empresariais,

universidades e centros de investigação.
2. Apoio a clusters de inovação. Através do PO
Canárias 2014-2020, são desenvolvidas
ações destinadas a reforçar as estruturas
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de

de difusão e promoção, em conjunto com o

seguintes iniciativas:
1. Redes

empresas-centros

Canárias, nomeadamente:
1) Empresas e pessoas empreendedoras;
2) Agrupamentos de empresas inovadorasclusters;
3) Associações empresariais;
4) Universidades, centros de investigação e
parques científicos e tecnológicos; e
5) Fundações.
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inTECH TENERIFE

empresas inovadoras e de base tecnológica; e a
atração de investimentos estrangeiros.

A Região Autónoma das Canárias dispõe do Parque
Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT),
localizado na ilha de Tenerife. O PCTT foi criado, em
2016, no âmbito do eixo “Infraestruturas” do
programa TF Innova e, atualmente, conta com a
participação integrada de Cabildo Insular de
Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
Autoridad Portuaria de Tenerife e Gerencia de
urbanismo de Santa Cruz de Tenerife.

O Parque dispõe de várias infraestruturas:
Innovaparq Fairground, uma incubadora de
empresas localizada no centro da cidade, que
disponibiliza, para além de uma infraestrutura
física e tecnológica, aconselhamento personalizado
para formalizar empreendimentos, de modo a
facilitar a entrada no mercado de novas ideias e
empresas; TF CoworkIN, um ponto de encontro
para indivíduos ou empresas que trabalham em

O inTech Tenerife pretende estimular de forma

projetos inovadores, que se destaca pelo programa

sustentável a criação e desenvolvimento de

de formação e aconselhamento aos projetos

empresas tecnológicas e inovadoras, em Tenerife,

empresariais, em colaboração com a Escola de

através da disponibilização de infraestruturas

Organização

físicas e serviços de apoio às empresas. Esta

incubadora de empresas com projetos inovadores

iniciativa tem como propósitos: a criação de

e intensivos em tecnologia; e Enclave Científico-

espaços inovadores que possibilitem e fomentem a

Universitario, que resultou da adaptação de um

cooperação e o intercâmbio de conhecimento e

espaço, na Universid de la Laguna, para criação de

tecnologias entre institutos de investigação e

uma incubadora de empresas, proporcionando,

empresas; a disponibilização de serviços que

assim, uma oportunidade a jovens universitários,

estimulem a criação e o desenvolvimento de

para se envolverem em investigação.

Industrial

EOI;

Infactory,

uma

Figura 4: Planta das instalações da infactory.
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Com vista ao seu crescimento, o inTECH Tenerife já
tem em progresso vários projetos: Gomero
Business Park, um projeto iniciado em julho de
2016, com o intuito de incluir dois pólos (IACtec,
que pretende ser um centro de tecnologia ligado
ao Instituto de Astrofísica das ilhas Canárias, e
Nanotec, que pretende trabalhar na preservação
dos recursos hídricos e no controle da poluição de
vários setores); Enclave Cuevas Blancas, uma
infraestrutura de cerca de 260.000m2, localizada

Figura 6: Instalações previstas do Enclave
Cuevas Blancas

em Santa Cruz de Tenerife, para a instalação de
empresas e organizações com base tecnológica,
para a implementação de projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação, com enfoque nas
áreas de Biotecnologia, Biomedicina e Saúde,
Tecnologias de Informação e Comunicação e
Inovação em Turismo; e Enclave de Granadilla, uma
infraestrutura de 300.000m2, localizada em
Granadilla, para a instalação de empresas e
implementação de projetos inovadores, com

Figura 7: Instalações previstas do Enclave de
Granadilla

enfoque nas áreas das Energias Renováveis, Meio
Ambiente, Terra e Cosmos.
Como

já

mencionado,

o

inTECH

Tenerife

disponibiliza, em cada uma das suas infraestruturas
físicas, vários serviços de apoio para empresas, em
várias

fases

do

seu

progresso

(desde

o

desenvolvimento de projetos, até à inserção nos
mercados nacional e internacional). Além disso,
promove,

em

cooperação

com

outras

organizações, vários projetos de formação e
Figura 5: Instalações previstas do Gomero
Business Park

divulgação, para fomentar o interesse dos jovens
pela inovação e tecnologia, apoiando, assim, a
inserção de empreendedores e empresas no
mercado.
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potenciando a formação integral dos estudantes,

Acordos entre PROEXCA e várias entidades
Durante o presente ano, 2017, a Consejería de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del
Gobierno

de

Canarias

promoveu

o

através da aplicação prática dos conhecimentos, o
que

contribui

para

o

aumento

a

sua

empregabilidade.

estabelecimento de acordos de colaboração entre

Por fim, no âmbito da Estratégia de Especialização

a Sociedade Canária de Fomento Económico, S.A.

Inteligente das Canárias 2014-2020 (RIS3 Canárias),

(PROEXCA) e várias entidades (INNOBAN Red de

onde é reconhecida a importância dos clusters para

Business Angels, Universidad Europea de Canarias,

a competitividade, surge o acordo entre a

Universidad Carlos III de Madrid, Universidad a

Asociación Canaria de empresas y profesionales del

distancia de Madrid e a Asociación Canaria de

setor de la animación, el videojuego y los efectos

Empresas y profesionales del setor de la animación,

visuales e a PROEXCA, com o objetivo de promover

el videojuego y los efectos visuales).

o posicionamento do setor audiovisual da região,

A PROEXCA é uma empresa pública ligada à

nos mercados europeus e americanos.

“Consejería de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento del Gobierno de Canarias” que
promove a economia das Canárias no exterior e
fomenta

investimentos

diretos

em

setores

estratégicos nas Canárias.
A InnoBAN, criada em 2008, é uma rede de
business angels que visa estimular o crescimento
económico sustentável e o emprego, facilitando o
encontro entre empreendedores e business angels.
O acordo com a PROEXCA pretende, assim,
dinamizar atividades de investimento e reforçar o
ecossistema inovador do arquipélago das Canárias.
Adicionalmente, procurando promover a ligação
do tecido produtivo com as universidades, a
PROEXCA estabeleceu acordos de cooperação
educativa com a Universidad Europea de Canarias,
a Universidad Carlos III de Madrid e a Universidad
a distancia de Madrid. Assim, verifica-se que o
intuito passa por promover a realização de
atividades

curriculares

e

extracurriculares,
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Incentivos à criação de clusters
Região Autónoma dos Açores

promovem um Subsistema de Apoio à Eficiência
Empresarial.

Sistema de apoio à eficiência empresarial
O Subsistema de Apoio à Eficiência Empresarial
A Direção Regional de Apoio ao Investimento e

incentiva a realização de projetos que se

Competitividade (DRAIC) e a Sociedade para o

desenvolvam no âmbito da constituição de

Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA),

clusters, visando, assim, estimular a criação de

no âmbito do atual Sistema de Incentivos para a

iniciativas que fomentem: a cooperação, a

Competitividade

inovação e a exploração de sinergias.

Empresarial

(Competir+),

COOPERAÇÃO: dinamização e potenciação de projetos coletivos entre empresas e entidades de suporte, tais
como associações empresariais, entidades do Sistema Científico e Tecnológico dos Açores (SCTA),
universidades, serviços da administração regional e local, entidades de desenvolvimento regional e associações
de desenvolvimento local.

INOVAÇÃO: catalisação de uma nova abordagem de criatividade e inovação centrada na partilha e na
multiplicação dos efeitos gerados pela confluência das várias competências.

EXPLORAÇÃO DE SINERGIAS: promoção do marketing conjunto e da promoção regional, da divulgação de
informação técnica e de mercados, especialmente os internacionais, de serviços de consultoria especializada e
da colaboração comercial ao nível de plataformas de venda e compras.

Pretende-se que os clusters sejam potenciadores

reembolsável, correspondente a uma taxa de

de vantagens competitivas, face aos mercados

comparticipação de 85% sobre as despesas

externos, conferindo às empresas açorianas mais e

elegíveis, até ao limite máximo de 200.000,00

melhores possibilidades de penetração e de

euros de investimento. Esta taxa poderá atingir os

estabilidade a nível internacional. São suscetíveis

95%, caso, após uma avaliação intercalar, seja

de apoio, no âmbito da constituição de clusters, as

demonstrada a pertinência de continuidade do

seguintes áreas: agroalimentar; turismo; economia

projeto.

do mar; indústrias de base florestal; economia
digital; saúde e bem-estar; energias renováveis; e
indústrias criativas.

Quanto a despesas elegíveis, estas compreendem:
despesas de constituição da entidade promotora
do

cluster;

remodelação

de

instalações;

administrativo

e

informático;

O apoio a conceder aos projetos de constituição de

equipamento

clusters reveste a forma de incentivo não

estudos, assistência técnica e planos de marketing;
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atividades de animação e coordenação da rede;

despesas no âmbito dos projetos-âncora ou

custos salariais dos novos postos de trabalho

projetos complementares.

criados com a realização do investimento; e

Saúde e
Bem-estar
Agro

Economia
Digital

alimentar
Economia
do Mar

Energias
renováveis

Turismo
Indústrias
de base
florestal

De salientar que podem beneficiar do Subsistema

Indústrias
Criativas

Região Autónoma da Madeira

de Apoio em questão os clusters constituídos sob a
forma jurídica de associação sem fins lucrativos,

INOVAR 2020

em resultado de uma associação de empresários

A Secretaria Regional da Economia, Turismo e

em nome individual, estabelecimentos individuais

Cultura da Região Autónoma da Madeira, no

de

âmbito dos apoios 2014-2020, definidos no

responsabilidade

comerciais,

limitada,

cooperativas

e

sociedades
agrupamentos

Programa

Operacional

para

o

públicas, associações empresariais (Câmaras do

Desenvolvimento Regional (FEDER), estabeleceu

Comércio), associações de desenvolvimento local e

um sistema de incentivos à inovação empresarial

entidades do Sistema Científico e Tecnológico dos

da RAM denominado Inovar 2020. O programa visa

Açores.

promover a cooperação entre atores relevantes da

à

Eficiência

Empresarial

são

apresentadas

da

Madeira

Europeu

e

financiados

economia

Fundo

14-20

complementares de empresas e de entidades

Em suma, as candidaturas ao Subsistema de Apoio

pelo

Madeira

e

promover

a

internacionalização das empresas madeirenses.

exclusivamente através de formulário eletrónico,
no Balcão 2020, e decorrem continuamente
durante o período 2014-2020.
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COOPERAÇÃO: fomentar o reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação e o
desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, centros de I&D e o setor de ensino superior pela criação
de clusters.

INTERNACIONALIZAÇÃO: promover a modernização e inovação do tecido empresarial e o reforço da base
produtiva transacionável da RAM, permitindo, assim, uma melhoria do posicionamento da Madeira em cadeias de
valor internacionais.

Este sistema de incentivos financia projetos de

de 500.000,00 euros. A referida taxa pode ser

inovação produtiva, de âmbito nacional ou

acrescida em 10%, para projetos apresentados por

internacional, assentes nas seguintes tipologias:

micro, pequenas e médias empresas ou para

1. Produção de novos bens e serviços ou
melhorias significativas da produção através
da valorização económica do conhecimento;

projetos que apresentem um plano de ação de
cooperação com entidades não empresariais do
Sistema Regional para o Desenvolvimento da
Investigação, Tecnologia e Inovação (SRDITI).

2. Adoção de novos ou significativamente
Em

melhorados processos de fabrico;

termos

de

despesas

elegíveis,

estas

compreendem custos com ativos corpóreos, ativos
3. Investimentos de natureza inovadora que se
traduzam na produção de bens e serviços
transacionáveis ou internacionalizáveis e
que correspondam a um investimento inicial
relacionado com a criação de um novo
estabelecimento;
4. Diversificação

produção
para

produzidos

de

produtos

anteriormente

energética;

no

e

de

construção,

obras

de

de um estabelecimento

relacionados
aquisição

com
de

eficiência

equipamentos

informáticos e de comunicações; construção de
edifícios,

obras

de

remodelação

e

outras

construções; e aquisição e adaptação de material
circulante, apenas para projetos do setor do
turismo. Por sua vez, os custos com ativos

O incentivo a conceder é misto (70% de incentivo
e

30%

de

incentivo

não

reembolsável) e corresponde a uma taxa de 35%
sobre as despesas elegíveis, até ao limite máximo
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equipamentos

não

existente.

reembolsável

de máquinas e equipamentos; aquisição de

diretamente

5. Alteração fundamental do processo global
produção

Os custos com ativos corpóreos incluem: aquisição

um

estabelecimento; e

de

relacionadas com o desenvolvimento do projeto.

remodelação e outras construções, desde que

da

estabelecimento

incorpóreos e outras despesas de investimento

incorpóreos abrangem: transferência de tecnologia
através da aquisição de direitos de patentes,
nacionais e internacionais; despesas com a
obtenção, validação e defesa de patentes, «saber-
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fazer» ou conhecimentos técnicos não protegidos

Concretamente,

por patente, licenças ou outros tipos de

financia

propriedade intelectual; e software. As outras

desenvolvimento da I&D+i e a melhoria de

despesas de investimento englobam: projetos de

competitividade

arquitetura e de engenharia; intervenção de

nomeadamente:

contabilistas certificados ou revisores oficiais de
contas; elaboração da candidatura e planos de
negócios; planos de marketing; e outros estudos,
auditorias, diagnósticos, inspeções e verificações
associados ao projeto.

este

iniciativas

sistema
que

das

de

incentivos

promovam

empresas,

da

o

região,

1. Projetos que promovam a utilização de
conhecimentos e novas tecnologias do setor
científico, tecnológico, empresarial ou outro
tipo para a elaboração de produtos,
processos ou novos serviços melhorados; e

Podem ser beneficiários deste sistema de
incentivos as empresas de qualquer natureza e sob
qualquer forma jurídica. As candidaturas são
apresentadas eletronicamente, através do Balcão

2. Projetos

e

atuações

específicas

de

colaboração, entre empresas, dirigidas a
fortalecer

o

potencial

inovador

e

a

competitividade das empresas.

2020, e decorrem continuamente até ao final de
O incentivo apresenta-se como não reembolsável e

2020, tendo sido abertas em março de 2016.

corresponde a uma taxa de comparticipação de
80% das despesas elegíveis. Os limites mínimos e

Região Autónoma das Canárias
Sistema de incentivos para a realização de
projetos de inovação

máximos

do

incentivo,

por

projeto,

são

determinados em cada uma das convocatórias. As
despesas elegíveis compreendem: ativos fixos
novos, que não tenham carácter de reposição;

A Agencia Canaria de Investigación, Innovación y

investimentos incorpóreos (patentes, licenças,

Sociedad de la Información e a Secretaría General

software relacionado com os novos produtos e

Técnica de Economía, Industria, Comercio y

serviços);

Conocimiento, no âmbito dos apoios 2014-2020,

técnica, engenharia, contratação de investigação,

definidos no programa operacional Canárias FEDER

aquisição de laboratórios de ensaio, serviços de

14-20 e cofinanciados pelo Fundo Europeu para o

consultoria e de apoio à inovação relacionadas com

Desenvolvimento Regional (FEDER), promovem um

o projeto; custos com auditoria); e custos salariais,

sistema de incentivos direcionado para clusters,

de pessoal técnico adstrito à execução do projeto.

onde promovem a execução de projetos de
inovação, de acordo com as áreas prioritárias
definidas na RIS3 Canárias. Este sistema de
incentivos

visa

estimular

a

inovação,

a

Podem

colaborações

ser

externas

beneficiários

destes

(assistência

incentivos

agrupações empresariais inovadoras, clusters que
tenham residência fiscal ou um estabelecimento
permanente nas ilhas Canárias e estejam inscritos

transferência de conhecimentos e a cooperação.
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no

registo

de

Agrupamentos

Empresariais

Comercio y Conocimiento, durante 15 dias úteis

Inovadoras do Ministério de Indústria, Energia e

após a publicação da convocatória no Boletim

Turismo. Não são elegíveis empresas nos setores

Oficial das Canárias. A primeira convocatória foi

da pesca e agricultura.

publicada no Boletim Oficial das Canárias a 21 de

As candidaturas são apresentadas através da sede

junho de 2017.

eletrónica da Consejería de Economía, Industria,

INOVAÇÃO: impulsionar a inovação no tecido produtivo e empresarial da região das Canárias, promovendo a
participação ativa das empresas nas atividades de I&D dinamizadas no arquipélago.

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO: melhorar a conexão entre a procura e a oferta tecnológica e a
transferência e aproveitamento dos resultados de investigação.

COOPERAÇÃO: promover a cooperação e a coordenação no domínio da investigação científica e inovação entre
a Administração Pública, as empresas, as universidades e os centros de investigação das Canárias.

Sistema de incentivos para a incorporação de

para a integração de pessoal inovador, no tecido

pessoal inovador no tecido produtivo

produtivo da região das Canárias, impulsionando

A Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información e a Secretaría General
Técnica de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento, no âmbito dos apoios 2014-2020,
definidos no programa operacional Canárias FSE
14-20 e cofinanciados pelo Fundo Social Europeu,
promovem um sistema de incentivos orientado

dinâmicas de investigação e inovação. Este sistema
pretende

melhorar

a

competitividade

das

empresas do arquipélago, pela aposta na qualidade
dos recursos humanos e pela promoção de I&D+i,
e

apresenta

dois

grandes

objetivos:

o

desenvolvimento da economia do conhecimento,
definida na Estratégia Europa 2020, e o apoio à
competitividade das pequenas e médias empresas.

ECONOMIA DO CONHECIMENTO: promover o desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento
através do incentivo a atividades de I&D+i nas empresas e nos clusters através da incorporação de pessoal
inovador.

COMPETITIVIDADE DAS PMEs: dotar as PMEs de meios financeiros para poderem desenvolver atividades de
I&D+i de modo a melhorar a competitividade das empresas e promover a sua internacionalização.
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Especificamente, este sistema de incentivos visa

convocatória foi publicada no Boletim Oficial das

financiar os encargos com a contratação de pessoal

Canárias a 29 de março de 2017.

inovador para a realização de atividades de I&D+i.
O

incentivo

é

não

reembolsável

e

pode

corresponder às seguintes taxas: 75%, 85%, 90%,
95%

das

despesas

elegíveis

para

clusters,

Sistema de incentivos para participação na
Rede CIDE

consoante sejam grandes empresas, médias

A Agencia Canaria de Investigación, Innovación y

empresas, pequenas empresas e microempresas,

Sociedad de la Información e a Secretaría General

respetivamente. O limite máximo do incentivo, por

Técnica de Economía, Industria, Comercio y

ano, é definido em convocatória. As despesas

Conocimiento, no âmbito dos apoios 2014-2020,

elegíveis compreendem os gastos decorrentes da

definidos no programa operacional Canárias FEDER

contratação

a

14-20 e cofinanciados pelo Fundo Europeu para o

remuneração bruta do trabalhador e o pagamento

Desenvolvimento Regional (FEDER), promovem um

da

pela entidade

sistema de incentivos para a participação no Red

empregadora. Após a notificação da concessão do

CIDE – Red Canaria de Centros de Innovación y

incentivo, a empresa dispõe de 3 meses para

Desarrollo Empresarial. Este promove a existência

efetivar a contratação do(s) técnico(s) (pessoa(s)

de uma rede de entidades que, de forma gratuita,

contratada(s) para a realização de atividades de

sirvam de apoio a empresas do arquipélago, que,

I&D+i). O apoio poderá ter uma duração mínima de

só por si, apresentam dificuldades em realizar

12 meses e máxima de 36 meses.

atividades de I&D+i. Assim, os objetivos deste

do

segurança

pessoal,

social

nomeadamente,

devido

Podem ser beneficiários deste incentivo as
empresas ou clusters que contratem tecnólogos e
que: tenham centro de trabalho nas Canárias;
realizam ou vão realizar atividades de I&D+i; não

sistema de incentivos passam, essencialmente,
pela aposta na investigação e inovação, bem como
na melhoria da competitividade das empresas das
Canárias.

sejam uma sociedade pública da Administração da

Este sistema de incentivos visa, portanto, financiar

Comunidade Autónoma das Canárias ou outra

todas as atividades e serviços que se realizem no

Administração

âmbito do Red CIDE, os quais encontram-se

Pública;

e

disponham

de

definidos no regulamento de funcionamento.

personalidade jurídica própria.
apresentadas,

O incentivo, em questão, é não reembolsável e

obrigatoriamente, através da sede eletrónica da

corresponde a uma taxa de comparticipação de

Consejería de Economía, Industria, Comercio y

100% das despesas elegíveis. Despesas elegíveis

Conocimiento e o prazo de apresentação destas é

estas que compreendem: custos com pessoal

especificado

(custo com pessoal técnico designado com

As

candidaturas

em

são

convocatória.

A

primeira

exclusividade

ao

Red

CIDE);

custos

com
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colaborações externas (custos relacionados com a

entidades e empresas vinculadas a administrações

organização de jornadas, cursos ou qualquer outra

locais das Canárias; e entidades e empresas

atividade promotora da inovação); custos com

vinculadas

deslocações; custos com auditoria; e custos de

Canárias.

publicidade e difusão da iniciativa. O apoio tem
uma duração mínima de 12 messes e máxima de 36
meses, consecutivos e interrompidos.

As

à

Administração

candidaturas

são

Autónoma

das

apresentadas

obrigatoriamente através da sede eletrónica da
Consejería de Economía, Industria, Comercio y

Podem ser beneficiários deste incentivo, através da

Conocimiento e o prazo de apresentação destas é

participação no Red CIDE: pessoas singulares ou

especificado em convocatória.

coletivas; fundações; administrações locais ou

INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO: dotar as empresas de ferramentas e capacidades para desenvolver atividades de
I&D+i através da prestação de diversos serviços de apoio e assistência técnica a empresas e empreendedores
como, por exemplo, a utilização de novas tecnologias de informação e comunicação.

COMPETITIVIDADE: promover a colaboração entre os autores relevantes da economia do arquipélago através
da formação de redes de apoio para estabelecimento de ligações entre empresas e centros de conhecimento de
modo a que o tecido produtivo da região se torne mais moderno, ágil e competitivo.
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Clusters naturais.
O que são clusters naturais?

qualificada, disponível para atuação nas

Um cluster empresarial designa uma concentração

empresas do cluster;

de empresas que cooperam entre si, por terem

5. Universidades e Instituições de ensino:

características semelhantes e coabitarem em

clusters são criados devido à geração de

proximidade. As empresas do mesmo setor

pesquisas,

tendem a localizar-se em locais semelhantes, de

diferenciação tecnológica e formação de

acordo com as necessidades da sua atividade. E,

mão-de-obra para o cluster;

por compartilharem o mesmo espaço geográfico,

que

contribuem

para

6. Ligação aos mercados: clusters são criados

tendem a formar acordos para partilhar meios de

devido

produção, meios de transporte, entre outros.

produtos/serviços destes, dentro da cadeia

Assim, rapidamente se estabelece uma cooperação

de fornecimento;

entre empresas do mesmo setor (cooperação
horizontal) ou, até mesmo, uma cooperação entre
os diversos agentes económicos do processo
produtivo: fornecedores e empresas (cooperação
vertical). Desta forma, surgem os clusters naturais.
Um estudo às circunstâncias presentes no
nascimento de clusters permitiu identificar os

governamental:

clusters

são

criados de forma deliberada por políticas
públicas e investimentos governamentais;
2. Atitude

empreendedora

de

elevada

procura

de

7. Redes sociais: clusters são criados pelas
trocas de informação e cooperação entre
indivíduos, através de redes sociais;
8. Organizações preexistentes: existência de
empresas estabelecidas com sucesso atraem
outras empresas;
9. Divisão social: desigualdades sociais levam a

seguintes fatores, presentes na sua génese:
1. Incentivo

à

agentes

privados: clusters são criados por agentes
privados sem deliberação do Estado;
3. Economia em crescimento: clusters são
criados devido à atividade económica
crescente na região;
4. Trabalhadores qualificados: clusters são
criados devido à presença de mão-de-obra

divisões sociais e espaciais;
10. Experiência de compra e venda: experiência
de

empresas

e

indivíduos,

na

comercialização de determinados produtos
e serviços, geram diferenciação à localidade.
Este estudo permite-nos concluir que um cluster
pode surgir sem que os próprios intervenientes se
apercebam do sucedido. Um cluster natural surge,
assim, quando um grupo de empresas estabelece
ligações entre si, potenciadas pelas condições de
mercado, pela localização

geográfica,

pelas

características ambientais e pelas circunstâncias
socioeconómicas.
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Áreas favoráveis à criação de

potencialidades e as vantagens comparativas de
cada região. No âmbito da agricultura e pecuária, o

clusters naturais

destaque foi para: o Cluster dos Laticínios nos
Açores e o Cluster do Vinho na Madeira.

AGRICULTURA E PECUÁRIA
Os arquipélagos da Macaronésia, como são de
origem vulcânica, contam com solos férteis para a
agricultura. Além disso, verifica-se que beneficiam
de um clima ameno, o que permite níveis de

Nos Açores, a agricultura, a pecuária e a
agroindústria apresentam, atualmente, um peso
significativo na economia regional, em particular, a
produção de leite e laticínios. As condições
ambientais favoráveis permitem a criação do gado

produção razoáveis durante todo o ano.

bovino em pastagem. Assim, este conta com uma
alimentação, parcialmente, à base de pastagens, o
que contribui para a produção de leite e carne de
melhor qualidade para a saúde humana. Destaque
ainda para as condições climáticas e geológicas
favoráveis à produção de chá (ilha de São Miguel),
meloa (ilha de Santa Maria) e mel (ilha do Pico).
Neste sentido, constata-se que, pelas condições
geológicas e ambientais, a região apresenta
potencialidades para a formação de clusters
naturais, onde se destaca o Cluster dos Laticínios.
Na Madeira, a agricultura e a agroindústria
representam, atualmente, uma faixa importante
da economia regional, realçando-se a produção de
bananas, flores e vinho. A região caracteriza-se
pelo seu relevo diversificado, com ênfase no relevo
Em 1992, o Ministério da Indústria e Energia trouxe
Michael Porter a Portugal para definir uma
estratégia empresarial para o país. O resultado foi
o “Projeto Porter”, que seguiu as ideias do seu livro
The Competitive Advantage of Nations. Aplicando o
modelo do diamante à economia portuguesa,
Porter identificou vários clusters naturais, em
setores tradicionais, em Portugal Continental,
Açores
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e

Madeira,

de

acordo

com

as

acidentado da ilha da Madeira, e por um clima com
caracteísticas

tropicais,

favorável

ao

desenvolvimento de produtos únicos, a nível
europeu.

Assim,

as

condições

ambientais

favoráveis e a experiência acumulada, nestes
setores, contribuem para o reconhecimento da
região e dos seus produtos, a nível nacional e
internacional. Em suma, a morfologia da ilha e as
condições climáticas são fatores propícios à criação
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de clusters naturais, destacando-se o Cluster do

potenciaram a formação de um cluster natural,

Vinho.

relacionado com a Economia do Mar: o Cluster do

Nas Canárias, a agricultura e a agroindústria tem

Conhecimento e da Economia do Mar.

uma importância escassa, no tecido económico

O Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar

regional, pois grande parte do terreno disponível

é uma estratégia de eficiência coletiva reconhecida

para agricultura não é cultivado. A região produz

pelo programa COMPETE. É dinamizado por uma

maioritariamente

também

associação privada sem fins lucrativos, a Oceano

cultive tomates, batatas, vinho, plantas e flores.

XXI, constituída por empresas públicas e privadas,

Entre os vários clusters canários, a região dispõe de

instituições de ensino superior, centros de I&D,

um Cluster de Agroalimentação, constituído por 36

comunidades intermunicipais, entre outros, de

entidades, incluindo empresas e centros de I&D. A

diferentes setores da Economia do Mar. Abriu em

iniciativa é liderada pela Asaga Canarias e pela

2009 e conta atualmente com 135 associados, com

Fundación Empresa Universidad de La Laguna. O

destaque para a Portos dos Açores, S.A. e a

cluster visa dar um impulso ao setor agroalimentar

Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A.

da região, para diversificar a economia das

Em termos de atuação, este encontra-se orientado

Canárias. Os objetivos, desta iniciativa passam por

para as seguintes áreas: portos, logística e

promover os produtos da região, produzidos com

transportes marítimos; náutica de recreio; pescas,

recursos endógenos, de modo a aumentar a

aquicultura e indústria do pescado; energia,

procura e a melhorar a imagem dos intervenientes

minerais e biotecnologias marinhas; indústrias

no setor.

navais; obras e serviços marítimos; defesa e

bananas,

embora

segurança; ambiente, ensino, formação e I&DI.
Finalmente, os objetivos do cluster passam por:

ECONOMIA DO MAR

promover a cooperação entre os vários associados;
Considerando a sua ultraperiferia e localização

fomentar a inovação e a modernização das

geográfica, as ilhas que constituem a Macaronésia

empresas e dos procedimentos ligados à Economia

apresentam condições naturais favoráveis ao

do Mar; apoiar o empreendedorismo e a

desenvolvimento de atividades ligadas ao mar.

internacionalização do setor; apostar na formação,

Portugal dispõe da 11ª maior Zona Económica

de modo a reforçar o valor das atividades ligadas

Exclusiva no mundo, e a 3ª maior da União

ao mar; e alcançar novos conhecimentos e

Europeia. Em termos gráficos, a ZEE de Portugal

tecnologias aplicadas ao mar.

representa 15 vezes a área do território. Neste

Quanto à região espanhola das Canárias, as

sentido, as caraterísticas naturais do território

caraterísticas

português,

proximidade

nomeadamente a extensão da ZEE, potenciaram,

geográfica do mar e a extensão da ZEE,

igualmente, a formação de um cluster natural

nomeadamente

a

naturais

do

arquipélago,
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relacionado com a Economia do Mar. O Cluster

Agência Regional da Energia e Ambiente da Região

Marítimo das Canárias é uma associação, a nível

Autónoma da Madeira. O objetivo desta iniciativa

regional, sem fins lucrativos, que promove a

é dinamizar projetos de desenvolvimento comum

cooperação e o diálogo entre todas as partes

no Atlântico, de modo a fomentar a partilha de

interessadas relacionadas com o mar. Abriu em

recursos e conhecimento, aproveitando de forma

2008 e conta atualmete com 48 associados. Este

mais eficiente os apoios financeiros da União

cluster atua nas áreas de reparação naval;

Europeia.

transporte marítimo; infraestrutura e serviços
portuários; desportes náuticos e lazer; pesca e

TURISMO

aquicultura. Tem como objetivos a criação de
vantagens competitivas para as empresas do setor

Como já referido, os arquipélagos da região da

marítimo, através de I&D+i, e a exploração de

Macaronésia dispõem de caraterísticas naturais

sinergias, de modo a fortalecer a presença

favoráveis ao desenvolvimento do setor do turismo

internacional do setor da região.

e de outras atividades associadas. Pelo clima
ameno, riqueza do património natural e cultural,

Com tudo isto, os arquipélagos dos Açores,
Madeira e Canárias deram passos para criar uma

gastronomia, entre outros, as ilhas do Atlântico
atraem turistas durante todo o ano.

zona de cooperação entre as regiões da
Macaronésia, estabelecendo o Cluster Marítimo da

Os Açores, pelas suas caraterísticas naturais

Macaronésia. Trata-se de uma plataforma de

diferenciadoras, apresentam um elevado potencial

entendimento e comunhão de interesses, para

para

potenciar o desenvolvimento da economia do mar,

arquipélago oferece um mix de produtos turísticos,

fundamental para as ilhas. Foi oficializado em 2013

atraindo turistas com interesses diversificados. A

e

entidades

Madeira, aproveitando a beleza natural da maior

impulsionadoras: Cluster Marítimo de Canárias,

ilha, promove o turismo natural, complementando-

Cluster Marítimo Espanhol, Cluster de Energias

o com a gastronomia e vinhos da região e,

Renováveis, do Meio Ambiente e Recursos

aproveitando as praias de areia dourada, promove

Hídricos, Cluster de Excelência Tecnológica,

o turismo de praia na ilha de Porto Santo. Ambas as

FEMEPA e FEMETE, Câmaras de Comércio de Gran

regiões

Canária e Ponta Delgada, Plataforma Oceânica de

potencial para a formação de um Cluster do

Canárias, Autoridade Portuária de Las Palmas,

Turismo, uma vez que a atração de turistas, para as

Associações Náuticas (Asnáutica e Aenáutica), a

ilhas, fomenta a criação de serviços ligados ao

Associação de Reparações Navais, a ACIF-CCIM, a

turismo.

Câmara Municipal do Funchal, a Administração dos

Competitividade e Tecnologia do Turismo, em

Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A. e a

Portugal, as regiões ultraperiféricas não se

contou

com

as

seguintes

a

atividade

turística

autónomas

Embora

portuguesas

já

encontram associadas.
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As Canárias, derivado da grande extensão de
praias, em todas as ilhas, e da sua temperatura
média de 20oC, são um destino reconhecido
internacionalmente para turismo de praia. Neste
caso, ao ser reconhecido o potencial natural do
arquipélago para o desenvolvimento turístico,
foram criados dois clusters no âmbito do turismo.
A Agrupación Empresarial Innovadora Turismo
Innova Gran Canaria foi criada em 2009 e conta
com 60 empresas associadas. Trata-se de uma
iniciativa

empresarial

com

o

objetivo

de

impulsionar um novo modelo organizativo de
turismo, baseado em redes. Esta associação
pretende, assim, promover a inovação para o
desenvolvimento sustentável do turismo, de modo
a melhorar a competitividade e a produtividade do
setor do turismo da região. Por sua vez, o Cluster
Tenerife de Innovación Turística, frequentemente
designado Turisfera, foi criado em 2010 e conta
com 24 entidades associadas. Trata-se de uma
iniciativa que veio responder à necessidade de criar
um espaço colaborativo propício à inovação entre
empresas, entidades públicas e a Universidade de
La Laguna. Assim, este cluster assenta numa rede
de empresas ligadas ao turismo, promovendo a
partilha de experiências e visões, com o objetivo de
incentivar e apoiar a criação de iniciativas
inovadoras, na ilha de Tenerife.
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RIS3 de cada região e o
papel dos clusters

<

|60

Estudo Comparativo das Políticas da Estratégia de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente (RIS3)

A importância das RIS3
As Estratégias de Investigação e Inovação para a

mercado

Especialização Inteligente (RIS3) surgiram no

dinamização da economia local.

âmbito do quadro da Estratégia Europa 2020,
elaborado pela Comissão Europeia em 2010,
definindo uma estratégia de crescimento para a
União Europeia com os principais objetivos até
2020.

É

ainda

internacional, bem como

característico

das

para a

Estratégias

de

Especialização Inteligente apoiar a inovação
baseada

na

prática,

experimentação

e

envolvimento pleno dos participantes (learning by
doing); incentivar o investimento do setor privado,

Atualmente, como condição prévia para a

com foco nos principais desafios e necessidades de

utilização dos fundos estruturais Europeus, os

cada

Estados-Membros da UE e as respetivas regiões são

conhecimento; e tirar proveito dos pontos fortes,

obrigados a desenvolver políticas e prioridades de

das vantagens competitivas e potencial de

investimento ambiciosas e realistas, no sentido de

desenvolvimento de segmentos de excelência,

orientar o investimento público e privado para

para cada região.

nichos ou setores de atividade que revelam
potencial estratégico de desenvolvimento. Assim, a
Estratégia de Especialização Inteligente permite
promover o investimento em ativos característicos
de cada país/região, beneficiando das vantagens
competitivas inerentes, bem como possibilitar o
desenvolvimento de uma visão comum do futuro,
pela promoção de setores de excelência.

região,

para

o

desenvolvimento

do

A Estratégia Nacional para uma Especialização
Inteligente subdivide o território nacional em sete
regiões distintas, que desenvolveram os seus
planos estratégicos de especialização inteligente.
Esta divisão permitiu identificar setores de
atividade

competitivos,

para

cada

região,

potenciando o incentivo ao investimento em áreas
que, à partida, já possuem vantagens competitivas

A implementação das Estratégias de Especialização

no mercado ou apresentam um grande potencial

Inteligente pelos Estados-Membros e respetivas

de desenvolvimento. Além de uma divisão

regiões contribui ainda para o fortalecimento dos

regional, foram definidas também estratégias

sistemas de pesquisa e inovação regionais, bem

setoriais de desenvolvimento para todo o

como para maximizar fluxos de informação e gerar

território, como se pode verificar na figura

conhecimento. O conhecimento gerado pode,

seguinte.

assim, se tornar importante para a região que o
desenvolver

e

promover,

no

mercado

internacional. Isto contribuirá para a entrada em
Cadeias de Valor Global, traduzindo-se num
importante passo, para a competitividade no
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Desta forma, em cada região, é possível definir uma política de desenvolvimento estratégico, de acordo com
os setores que apresentam vantagens competitivas.

Os 4 C’s de uma estratégia RIS3 – Research and Innovation Strategies for Smart Specialization
▪

Competitive Advantage (Vantagem competitiva) – combinar I&D com negócios e desenvolver relações entre centros
de investigação/Universidades e empresas, adotando tecnologias
diversificação/modernização dos setores e explorar áreas emergentes;

▪

Policy

genéricas

ou

recentes

para

a

Choices (Escolhas políticas) – Escolher um número limitado de prioridades com base na especialização e

integração em cadeias de valor internacionais;

▪

Critical Mass (Massa crítica) de recursos e talento - cooperação entre regiões para evitar a duplicações e fragmentação;
e

▪

Colaborative Leadership (Liderança colaborativa) – Envolve todos os stakeholders nomeadamente da academia,
empresas, administrações públicas, sociedade civil (hélice quádrupla) e instrumentos de financiamento da União
Europeia e Nacionais.

|62

Estudo Comparativo das Políticas da Estratégia de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente (RIS3)

RIS3 regionais alvo de estudo –

foram definidas as áreas temáticas prioritárias,
para o desenvolvimento inteligente da região,

Áreas prioritárias de

nomeadamente:

desenvolvimento

▪

Agricultura, Pecuária e Agroindústria;

RIS3 Açores

▪

Pescas e Mar;

▪

Turismo.

A Estratégia de Especialização Inteligente da
Região Autónoma dos Açores, à semelhança das

Em 2020 prevê-se que estas áreas temáticas

restantes Estratégias Regionais, assume um

venham a estar mais desenvolvidas, de acordo com

importante papel no apoio à definição de políticas

as visões estabelecidas, e que os objetivos dos

públicas de incentivo ao investimento, em áreas

fundos estruturais, ao nível da inovação e

prioritárias de desenvolvimento. Em 2014, foi

competitividade

apresentada, formalmente, a RIS3 Açores, onde

alcançados.

na

Região,

tenham

sido

Visão RIS3 Açores 2020

Agricultura, Pecuária e
Agroindústria

Em 2020, a Região Autónoma dos Açores terá um cluster competitivo na área da Agricultura,
Pecuária e Agroindústria, capaz de produzir, transformar e comercializar produtos
diversificados, que deem uma resposta abrangente às necessidades do mercado regional e
tenham um posicionamento diferenciado a nível internacional, garantindo a adoção de práticas
de sustentabilidade ambiental de excelência.

Pescas e Mar

Em 2020, a Região Autónoma dos Açores verá reforçado o seu posicionamento como como
plataforma intercontinental na área do conhecimento sobre os oceanos, contribuindo
ativamente para o desenvolvimento económico da Região através do reforço dos setores mais
tradicionais (nomeadamente a pesca) e da emergência de atividades inovadoras.

Turismo

Em 2020, a Região Autónoma dos Açores será reconhecida como um destino de excelência para
segmentos de mercado específicos, em que os atores regionais, atuando de uma forma
coordenada e recorrendo a ferramentas inovadoras, são capazes de estruturar uma oferta
qualificada, que promove, de forma sustentável, o aproveitamento dos elementos
diferenciadores da Região.

No âmbito das visões perspetivadas para cada área temática, foram ainda definidas Prioridades Estratégicas
que têm como finalidade materializar a implementação de ações específicas para o alcance destas mesmas
visões.
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Desta forma, foram definidas as seguintes Prioridades Estratégicas:
Prioridades Estratégicas RIS3 Açores 2020
AGR1. Promoção da diversificação e da sustentabilidade dos sistemas de produção

Agricultura, Pecuária e
Agroindústria

AGR2. Diferenciação e valorização dos produtos
AGR3. Fomento das relações colaborativas e promoção de atividades inovadoras relacionadas
com a Agricultura, Pecuária e Agroindústria
MAR1. Reforço do posicionamento dos Açores como plataforma intercontinental na área do
conhecimento sobre os oceanos

Pescas e Mar

MAR2. Aumento do valor dos produtos da pesca
MAR3. Fomento das relações colaborativas e promoção de atividades inovadoras relacionadas
com o mar

TUR1. Aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação no Turismo
Turismo

TUR2. Identificação e atração de segmentos turísticos específicos a nível internacional, na ótica
do desenvolvimento de um turismo sustentável
TUR3. Fomento das relações colaborativas e promoção de atividades inovadoras relacionadas
com o turismo

RIS3 Madeira

▪

de Infraestruturas;

A Região Autónoma da Madeira, no seu plano
regional estratégico de especialização inteligente,

▪

regionais, que identificaram áreas estratégicas nas
quais já existe potencial de desenvolvimento e
vantagens competitivas diferenciadoras, tanto a
nível nacional como europeu. Foram então,
identificadas as seguintes áreas temáticas para o
desenvolvimento de uma estratégia RIS3:

Energia,

Mobilidade

e

Alterações

Climáticas;

procurou refletir sobre o futuro da região,
considerando a interação entre os diversos agentes

Sustentabilidade, Manutenção e Gestão

▪

Tecnologias

de

Informação

e

Comunicação.
A criação de uma visão inclusiva e partilhada para
o horizonte 2020 também permitiu que fossem
integrados todos os agentes envolvidos, uma vez
que uma estratégia de especialização inteligente é
um processo longo e que necessita da intervenção

▪

Turismo;

de todos os agentes regionais. Assim, verifica-se

▪

Recursos e Tecnologias do Mar;

que a aposta numa comunicação eficiente da visão,

▪

Saúde e Bem-Estar;

permitirá que o processo em questão se torne mais

▪

Qualidade Agroalimentar;

fácil de disseminar e implementar.
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Visão RIS3 Madeira 2020
Até 2020 a RAM pretende convergir para innovation follower posicionando-se entre as quatro principais regiões de Portugal em
termos de desempenho de inovação, sendo reconhecida como uma das principais regiões da Europa na criação de conhecimento
nos domínios temáticos do turismo, bio sustentabilidade e recursos e tecnologias do Mar. Esta visão será conseguida através
da:
a) Potencialização e capacitação dos recursos endógenos, das infraestruturas existentes e dos agentes regionais com
competências nos domínios identificados através da criação de massa crítica e da reorientação dos recursos existentes
em tornos dos domínios de especialização da RIS3;
b) Atração, retenção e formação de recursos humanos altamente qualificados nos domínios identificados através de
parcerias com instituições líderes internacionais e tirando partido da cultura cosmopolita e da qualidade de vida da
região para a tornar na localização preferida para a criação e exploração de conhecimento nestes domínios;
c) Desenvolvimento de uma cultura inovadora, aberta, mobilizadora e libertadora do potencial individual e coletivo
orientado para a criação de emprego, valor económico, social e territorial;
d) Reforço da intensidade tecnológica na produção de bens e serviços orientados para cadeias de valor globais e
aproximando o sistema científico das atividades económicas, sociais e criativas e proporcionando uma transição eficiente
das ideias para o mercado;
e) Reforço da produtividade, da coesão territorial e da afirmação da competitividade responsável, estruturante e resiliente
enquanto verdadeiro desígnio central suportado pelas dinâmicas RIS3.

A Região Autónoma da Madeira, adotou uma

sempre,

como

objetivo,

a

promoção

do

estratégia diferente da RAA em matéria de

empreendedorismo e inovação, não só nas áreas

implementação do plano de ação da RIS3. Assim,

de aplicação, mas também na geração de soluções

para cada área temática de desenvolvimento

inovadoras, com potencial de mercado, nas áreas

prioritário, foram constituídos grupos de trabalho

estratégicas de excelência identificadas.

que apresentaram planos setoriais, com o objetivo
de enquadrar as referidas áreas no contexto da
estratégia RIS3 e propor um conjunto de medidas e
ações que permitam a criação de massa crítica,
bem como o seu desenvolvimento, em áreas de
excelência.
No global, as áreas temáticas a desenvolver,
deverão contribuir para o Turismo e para os
Recursos e Tecnologias do Mar, pois apresentamse como áreas predominantes de ação, existindo
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RIS3 Canárias

astrofísica e espaço, ciências do mar,

À semelhança das restantes regiões da UE, para

biotecnologia e biomedicina associadas

poder

à biodiversidade e doenças tropicais;

beneficiar dos fundos europeus de

desenvolvimento regional (FEDER), a Região

▪

Agenda Digital; e

Autónoma das Canárias desenvolveu a sua

▪

Crescimento verde e sustentável.

estratégia de especialização inteligente, com a
colaboração dos principais stakeholders regionais.
Neste sentido, conseguiu alcançar uma visão
comum

das

áreas

desenvolvimento

temáticas,

inteligente

e

para

um

sustentável,

designadamente:

A Região Autónoma das Canárias, para o horizonte
2020, espera, assim, potenciar o desenvolvimento
económico e o posicionamento do arquipélago no
mercado internacional, através da partilha de uma
visão comum, desenvolvida no âmbito da definição
da estratégica de especialização inteligente. O

▪

Liderança inteligente do Turismo;

objetivo é planear para, no futuro próximo,

▪

Canárias como referência de uma região

posicionar o arquipélago como uma referência

inteligente;

Europeia no Atlântico em matéria de inovação,

Valorização Socioeconómica da I&D,

tecnologia, cultura, conhecimento e recursos

▪

especialização e fortalecimento em

financeiros.

Visão RIS3 Canárias 2020
As Canárias serão em 2020 uma referência Europeia no meio do Atlântico, como um lugar de encontro e intercâmbio cultural e
económico em três continentes, com integração plena e efetiva para a Europa e para o fluxo internacional de ideias, pessoas,
bens e recursos financeiros.
As Canárias serão uma grande plataforma para as empresas, para a formação e promoção de novas tecnologias e conhecimento
relacionados com os desafios do desenvolvimento da humanidade, saúde e sustentabilidade ambiental.
As Canárias serão vistas como uma região ultraperiférica, conectada e de conhecimento intensivo, será vista como um
laboratório Europeu no meio do Atlântico para fenómenos naturais e sociais que representam grandes desafios que a
humanidade enfrenta, como o conhecimento do universo, estudo e uso sustentável dos recursos do mar, da natureza e
biodiversidade, conhecimento e mitigação da mudança climática e os seus

efeitos tanto naturais como sociais,

a

sustentabilidade na gestão energética e abastecimento de água e de alimentos.
As Canárias continuarão a ser um dos principais destinos turísticos do mundo em 2020, oferecendo aos visitantes um produto
genuíno, excelente e sustentável, que os permita desfrutar de múltiplas experiências de lazer e culturais.
Assim, a região das Canárias irá contribuir para a realidade das prioridades da Estratégia Europa 2020, nomeadamente o
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo capaz de fornecer elevados níveis de emprego de qualidade e prosperidade.
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No âmbito da visão perspetivada, para cada área

PE3: Transferência de conhecimento e

temática, foram ainda apresentadas as Prioridades

tecnologia e aumento da participação do

Estratégicas que definem, em concreto, os

setor privado em I&D; e

objetivos

alcançáveis

e

as

ações

para

a

implementação da estratégia.

PE4: Desenvolvimento do capital humano e
atração de talentos de excelência.

1. Liderança Inteligente do Turismo

4. Agenda Digital

PE1: Melhoria da competitividade e da
produtividade do produto turístico das

PE1: Acesso a infraestruturas de nova
geração; e

Canárias; e
PE2: Crescimento digital.
PE2: Diversificação produtiva baseada no
5. Crescimento verde e sustentável

turismo.
2. Canárias,

referência

como

região

PE1: Economia com baixas emissões de CO2,
desenvolvimento industrial e eficiência

inteligente

energética;
PE1: Canárias como centro de operações
para o desenvolvimento de conhecimento e

PE2: Eco inovação, agricultura, pesca e
proteção ambiental;

tecnologia;
PE2: Canárias como plataforma de negócios

PE3:

Bio-economia

baseada

na

biodiversidade das Canárias; e

e centro financeiro do Médio Atlântico;
PE3: Canárias como referência no Atlântico

PE4: Canárias como laboratório natural.
Para implementar as diferentes prioridades

em matéria de cultura e ambiente; e
PE4: Canárias como centro da rede de

estratégicas, nas diversas áreas temáticas a
desenvolver, de acordo com a estratégia de

conhecimento e tecnologia do Atlântico.

especialização inteligente das Canárias para o
3. Valorização

Socioeconómica

especialização

e

da

fortalecimento

I&D,
em

astrofísica e espaço, ciências do mar,
biotecnologia e biomedicina associadas à
biodiversidade e doenças tropicais

horizonte

2020,

tem

sido

utilizada

uma

combinação de políticas (quer de financiamento,
quer de apoio às empresas), de modo a conseguir
alcançar os objetivos propostos através da
promoção de cerca 200 linhas de atuação

PE1: Especialização e fortalecimento em

específicas. Além disso, têm sido implementados

áreas prioritárias;

sistemas de monitorização e avaliação da execução

PE2:

Geração

de

conhecimento

potenciação da excelência;

e

da estratégia regional, de forma a poder
acompanhar a evolução e validar a estratégia
delineada.
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A

importância

das

RIS3

–

Considerações finais

Estas orientações fazem com que as regiões
concentrem os seus recursos no conhecimento
ligado a um número limitado de atividades

É fundamental o papel que uma Estratégia de

económicas prioritárias, permitindo, assim, serem

Investigação e Inovação para a Especialização

competitivas, na economia global.

Inteligente de uma região tem, pois, para além de
ser utilizada como uma importante ferramenta
política, acaba por definir orientações estratégicas
para o crescimento sustentável da economia de
uma região, com base nas vantagens competitivas
existentes.

Assim, a aplicação de uma estratégia desta
tipologia, numa região ultraperiférica, como os
Açores, Madeira ou Canárias, permite atenuar as
limitações associadas à sua localização geográfica e
potenciar as áreas económicas de excelência,
através dos Fundos Estruturais Europeus e de
políticas regionais de incentivo ao investimento.
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O papel dos clusters no desenvolvimento regional
“Um cluster é um sistema de empresas e

apresentam características transversais, tais como,

instituições interligadas, em que o conjunto é

a

maior que a soma das partes.”

empresarial, como principais indutores de geração

(Michael, E. Porter, On Competition, 1998)

de inovação e competitividade regional. Muitas

Os clusters, além de desempenharem um papel
importante

na

competitividade,

levantam

implicações importantes para as empresas,
governos, universidades e outras instituições de

proximidade

geográfica

e

a

cooperação

vezes, as características geográficas ou geológicas
de certas regiões são aquelas que permitem
alcançar uma maior vantagem competitiva, a nível
global, em determinados setores.

uma economia. Estes representam, assim, uma

Neste sentido, cria-se um ambiente favorável para

forma complementar de compreender uma

o desenvolvimento de um cluster, pela atratividade

economia,

proporcionada

organizar

o

desenvolvimento

pela

vantagem

competitiva

inerente ao território, que pode passar pela

económico e estabelecer políticas públicas.
Compreender o estado dos clusters de uma
determinada localização fornece informações
relevantes sobre o potencial produtivo da sua
economia, bem como sobre as restrições ao seu
desenvolvimento futuro.

proximidade com fornecedores, matéria-prima,
canais de distribuição, centros urbanos, clima, etc.
Ou seja, a vantagem competitiva beneficia a
empresa, ou conjunto de empresas, pois permite
que estas consigam desenvolver um modelo de
negócio mais rentável, comparativamente com os

A Comissão Europeia define os clusters como um

seus principais concorrentes, a nível internacional.

grupo

económicos

Esta otimização do modelo de negócios pode estar

relacionados e instituições, localizadas próximas

associada a uma melhor estrutura de custos

umas das outras, que alcançaram uma escala

(perspetiva da oferta) ou de acesso a melhores

suficiente

canais de distribuição ou de clientes (perspetiva da

de

empresas,

para

atores

desenvolver

habilidades

específicas, serviços, recursos e fornecedores.

procura).

Embora a definição de cluster seja algo debatido

Além disso, a abordagem aos clusters, no sentido

entre muitos autores, Michael Porter é quem tem

de aglomeração empresarial de um determinado

definido, com maior aceitação, este conceito,

setor, implica a possibilidade de partilha de

enfatizando

localização

informação, investigação e desenvolvimento de

geográfica, da cooperação empresarial, mas

soluções inovadoras deste setor, que, para além de

também

fatores

contribuir para o desenvolvimento do mesmo,

determinantes para o sucesso e necessidade de

proporcionará uma vantagem competitiva, no

existência dos clusters. Todas as definições

mercado global.

a

da

importância

competição

da

como
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Neste

sentido,

desenvolvimento

o

papel

dos

regional,

clusters

no

ser explorados novos nichos de mercado ou

prende-se

essencialmente com o desenvolvimento de setores

novos produtos;
▪

Maior

eficiência

empresarial,

pela

ou áreas de negócio, que naquela região, possuem

proximidade

grande potencial de desenvolvimento através da

fornecedores especializados que são capazes

cooperação/coopetição entre empresas, como

de atender mais rapidamente às necessidades

fatores que mais contribuem para a evolução e

das empresas;

desenvolvimento económico e social, de uma

▪

determinada região. A capacidade em gerar

e

Mais networking entre empresas do mesmo

alcançar maiores níveis de competitividade a

intervenientes, uma vez que fomenta o espírito

Consumidores) e o desenvolvimento económico.

ativos

informação e experiências e ao permitir

informação e experiências, beneficia todos os

hélice (Governo, Universidades, Empresas e

de

setor, beneficiando o setor pela partilha de

conhecimento e inovação, através da partilha de

empreendedor, a criação de redes de quádrupla

geográfica

nível internacional; e
▪

Atração de Recursos Humanos, qualificados e
com capacidades específicas para o setor
clusterizado, criando emprego e fomentando a
formação, em áreas científicas específicas.

Impacto da clusterização no desenvolvimento

Deste modo, as empresas são atraídas para certos

regional

locais ou áreas geográficas pelas vantagens

A clusterização de alguns setores de atividade, em

naturais que advêm da localização, ou pelas

determinadas regiões, geralmente traz múltiplas

vantagens criadas por grandes empresas ou

vantagens e benefícios, resultando num impulso ao

investimentos públicos, que têm como objetivo

desenvolvimento

dinamizar e desenvolver um determinado setor,

regional,

tanto

ao

nível

económico como social. Podem ser rapidamente

resultando na formação de clusters.

percebidas as diversas vantagens de uma política

Em suma, uma política de clusterização regional

de clusterização, nomeadamente:

eficiente,

▪

Aumento da produtividade, através de

empresarial de uma determinada atividade, de

sinergias criadas pela partilha de informação e

acordo

acesso a bens comuns;

previamente identificadas, contribui para o

Rápida inovação, pela pesquisa cooperativa e

desenvolvimento

competitividade empresarial;

região, pois atrai, além de empresas deste setor,

Formação de novos negócios/empresas, uma

um conjunto de outras empresas e industrias

vez que dado o processo de inovação, podem

relacionadas e de suporte, possibilitando a entrada

▪

▪

que

com

promova

as

o

agrupamento

vantagens

económico

competitivas

sustentável

da

em mercados internacionais ou a atração de capital
estrangeiro.
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Matriz SWOT das regiões
De seguida é apresentada uma análise SWOT, aos aspetos gerais, que mais se relacionam com o ecossistema
de inovação e de políticas de clusterização existentes, em cada região, e em comum a todas as regiões.

Açores
Forças (Strengths)
▪
▪

Fraquezas (Weaknesses)

Crescimento dos níveis educativos da população
jovem;

▪

Baixo nível de formação da população em geral;

▪

Insularidade e fragmentação do mercado regional;

Crescente projeção e notoriedade internacional do
destino Açores;

▪

Baixa cultura de empreendedorismo;

▪

Custos de transporte elevados para importação e
exportação de produtos;

▪

Localização geográfica estratégica;

▪

Plano
Estratégico
para
Empreendedorismo na Região;

do

▪

▪

Sistemas de incentivos direcionados para a
clusterização e desenvolvimento de áreas de
especialização inteligente;

Fraca relação entre centros de investigação e
empresas, uma vez que existem muito poucas
empresas regionais com capacidade para investir em
I&D;

▪

Baixo investimento em centros de I&D e inovação;

▪

Abundância de recursos naturais, fontes de energia
renovável;

▪

▪

Potencial dos produtos regionais em nichos de
mercado internacionais;

Investigação e inovação existente, maioritariamente
relacionada com a biologia e geologia, dando pouco
ênfase à vertente empresarial;

▪

▪

Dinamização de diferentes iniciativas para o fomento
do Empreendedorismo na Região; e

Fraca capacidade de atrair e reter investigadores e
recursos humanos, altamente qualificados, para
trabalhar na área da Investigação e Inovação; e

▪

Beleza e singularidade do destino e de cada ilha.

▪

Sistema de transportes públicos pouco desenvolvido,
dificultando a mobilidade na Região.

o

fomento

Oportunidades (Opportunities)
▪

Aposta crescente na autonomia energética;

▪

Localização estratégica no desenvolvimento das trocas
e fluxos no comércio entre a Europa e a América;

▪

Relação histórica com os Estados-Unidos e Canadá, que
possuem uma elevada cultura empreendedora;

▪

Desenvolvimentos de programas de cooperação
empresarial com outras regiões ultraperiféricas;

▪

Potencial para a exploração de testes de mercado com
produtos inovadores em ambiente living-lab;

▪

Aposta e Investimento em I&D no setor tecnológico,
atraindo recursos humanos altamente qualificados; e

▪

Aposta em áreas de investigação e desenvolvimento
económico, cuja localização geográfica dos Açores
permite
alcançar
vantagens
competitivas
comparativamente com outras regiões, v.g. base
espacial e centro de Investigação Internacional.

Ameaças (Threats)
▪

Degradação de alguns sistemas ecológicos pela pressão
exercida pela expansão urbanística e desenvolvimento
de atividades económicas;

▪

Massificação do setor do turismo, poderá afetar a
exclusividade do destino;

▪

Concorrência direta de outras regiões mais
desenvolvidas, dificultando a competitividade
internacional da Região com outros destinos; e

▪

Perda de recursos humanos, altamente qualificados
para atividades de I&D (Brain Drain).
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Madeira
Forças (Strengths)
▪

Infraestruturas de qualidade;

▪

Localização geográfica estratégica;

▪

Fraquezas (Weaknesses)
▪

Insularidade territorial, dificulta o desenvolvimento
económico;

Setores do Turismo e Agroindústria desenvolvidos;

▪

Fraco investimento em I&D;

▪

Existência de investigadores jovens;

▪

▪

Crescimento dos níveis educativos;

Ineficiência na utilização dos recursos, nomeadamente
infraestruturas e Recursos Humanos qualificados;

▪

Nível de qualificação
crescimento;

▪

Custos associados à ultraperiferia do território;

▪

Plano de Ação para a Investigação, Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação da Região Autónoma da
Madeira;

Falta de suporte e cooperação entre centros de I&D e
empresas inovadoras;

▪

Instrumentos de suporte à internacionalização das
empresas regionais;

Empresas com fraca capacidade de investimento em
I&D, levando à dependência do investimento público
nesta área;

▪

Capacidade baixa de atrair investigadores e Recursos
Humanos altamente qualificados para trabalhar na
região;

▪

Elevada concentração empresarial no
proporcionando desequilíbrio territorial;

▪

Reduzidas taxas de intensidade de inovação e de
volume de negócios resultante de produtos inovadores
na Região; e

▪

Dependência da utilização de incentivos fiscais para o
estabelecimento de novas atividades económicas.

▪

▪

dos

trabalhadores

em

▪

Universidade com vertente de investigação científica e
tecnológica;

▪

Laboratórios e Centros de I&D devidamente equipados;

▪

Ampla Zona Económica Exclusiva; e

▪

Estratégia para o Turismo da Madeira 2017-2021.

Oportunidades (Opportunities)
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Funchal,

Ameaças (Threats)

▪

Atual e nova Zona Económica Exclusiva com elevado
potencial de exploração do mar;

▪

Ultraperiferia territorial como barreira à captação de
Recursos Humanos qualificados;

▪

Existência de infraestruturas estratégicas com
potencial de apoio à I&D nas áreas de especialização
inteligente da Região;

▪

Custos elevados com o funcionamento das instalações
de I&D, nomeadamente manutenção, modernização e
recursos humanos;

▪

Potencial de exploração de testes em ambiente livinglab;

▪

▪

Elevado potencial da utilização dos recursos biológicos
e produtos regionais para criação de valor ao nível da
I&D e criação de riqueza;

Incapacidade de competir com grandes entidades
europeias de investigação em áreas semelhantes,
sobretudo, devido à fraca capacidade de aceder a
financiamento de entidades privadas que procuram
por soluções inovadoras;

▪

Promoção do Centro Internacional de Negócios da
Madeira como âncora para atração de capital e
empresas estrangeiras;

▪

Perda de Recursos Humanos qualificados devido ao
reduzido investimento e fraca atratividade das
condições laborais;

▪

Existência de boas condições climatéricas, sociais e
económicas para atração de capital Humano,
proporcionando um elevado nível de qualidade de
vida;

▪

Crescimento da concorrência internacional em I&D e
inovação; e

▪

Dificuldade em conseguir implementar processos de
cooperação empresarial quer internamente entre as
entidades regionais, quer entre a Região e outras
entidades externas.

▪

Potenciar as áreas identificadas como estratégicas de
especialização inteligente
de forma a ganhar
vantagens competitivas a nível internacional; e

▪

Aumento do Investimento público e privado em I&D,
de forma sustentada e de acordo com as necessidades
das empresas regionais.
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Canárias

Forças (Strengths)
▪

Posição geográfica estratégica para se tornar uma
plataforma de relações socioeconómicas e de
transferência de conhecimento, tricontinental;

▪

Existência de infraestruturas científicas e tecnológicas
exclusivas: observatórios astrofísicos e plataforma
oceânica;

▪

Boa relação entre universidades e parques
tecnológicos ligados a centros de investigação;

▪

Disponibilidade de recursos naturais estratégicos para
a exploração de energia renovável, nomeadamente:
sol, vento, ondas e geotermia;

▪

Destino Turístico de reconhecimento internacional
sendo um dos principais motores da economia local;

▪

Estruturas portuárias e aeroportuárias; e

▪

Qualidade de vida muito boa, segundo os parâmetros
da OCDE, que se demonstra como fator de atratividade
para recursos humanos qualificados.

Fraquezas (Weaknesses)
▪

Distância com o continente Europeu e fragmentação do
mercado, impossibilitando o desenvolvimento de
economias de escala e elevando os custos com os
transportes e comunicações com o resto do mundo;

▪

Tecido empresarial maioritariamente composto por
PME’s de carácter familiar com fraca aptidão para
investimento em I&D;

▪

Desequilíbrio entre setores económicos, com presença
de empresas maioritariamente do setor terciário
relacionadas com o comércio e turismo, notando-se a
ausência de setores intensivos em conhecimento;

▪

Pouca adequação entre a procura existente das
empresas em termos de inovação e a oferta de I&D das
Universidades e Centros de Investigação;

▪

Fraco investimento privado em I&D. Sendo a maioria
do investimento regional nesta área realizado pelo
setor público; e

▪

Inadequação da oferta formativa das Canárias para as
necessidades do tecido empresarial produtivo.

Oportunidades (Opportunities)
▪

Consolidação de mudanças no modelo de produção
das Canárias, através do aumento da produtividade e
qualificação dos recursos humanos;

▪

Aposta num modelo territorial sustentável, através do
planeamento integrado de recursos naturais e
atividades económicas;

▪

Consolidação do arquipélago das Canárias, como
plataforma de logística para o comércio internacional,
sobretudo com países do continente africano;

▪

Fortalecimento do sistema de I&D+i associado à
implementação de TIC’s nas empresas privadas e
públicas;

▪

Possibilidade de exploração de diferentes estratégias
empresariais,
tais
como:
internacionalização,
cooperação, especialização e formação intensiva;

▪

Aproveitamento do elevado potencial das energias
renováveis disponíveis no arquipélago; e

▪

Aumento da estabilidade política e perspetivas de
crescimento da economia dos países africanos
próximos.

Ameaças (Threats)
▪

Aumento da distância tecnológica com o Governo
Espanhol e com a média da União Europeia;

▪

Perda de competitividade derivado da escassa
introdução de novas tecnologias nas empresas e
redução do investimento em I&D;

▪

Investigadores e Profissionais altamente qualificados
atraídos por melhores oportunidades de trabalho fora
do arquipélago;

▪

Crise económica nos principais países emissores de
turistas para a região ou surgimento de destinos mais
competitivos;

▪

Aumento dos custos de produção ou perda de
competitividade devido à perda de financiamento para
o transporte de matérias-primas e produtos; e

▪

Impacto negativo do turismo de massas sobre os
recursos naturais e desenvolvimento de práticas
ambientalmente sustentáveis.
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Açores, Madeira e Canárias

Forças (Strengths)

Fraquezas (Weaknesses)

▪

Localização geográfica estratégica;

▪

▪

Zona Económica Exclusiva, permite a exploração de
uma grande área marítima;

Ausência de sinergias entre empresas, universidades e
governo em termos de I&D+i;

▪

Insularidade e fragmentação do mercado;

▪

Destinos turísticos internacionalmente reconhecidos;

▪

▪

Abundância de recursos e atrações naturais, únicas em
todo o mundo;

Custos associados à insularidade para a implementação
e exploração de unidades industriais, cuja matéria
prima necessita de ser importada;

▪

Elevado nível de qualidade de vida;

▪

▪

Clima ameno durante todo o ano;

Fraca
cooperação
inter-regional
para
o
desenvolvimento de soluções para problemas comuns;

▪

Programa Operacional de Cooperação Territorial
(Madeira, Açores e Canárias – MAC) 2014-2020; e

▪

Dificuldade em explorar economias de escala;

▪

Fraca cultura e investimento em I&D tanto pelo setor
privado como pelo setor público; e

▪

Capacidade baixa de atrair investigadores e recursos
humanos altamente qualificados para trabalhar em
I&D.

▪

Exploração de recursos naturais existentes para a
produção de energia renovável.

Oportunidades (Opportunities)
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▪

Acesso a fundos específicos nacionais e Europeus, para
aplicar em políticas de financiamento de modo a
desenvolver áreas temáticas estratégicas devido a
pertenceram a RUP’s da UE;

▪

Turismo de Cruzeiros pela Macaronésia;

▪

Cooperação ativa entre Universidades, promovendo
ações coletivas de Investigação em áreas prioritárias
comuns;

▪

Dinamização de iniciativas conjuntas para o fomento
do Empreendedorismo na Macaronésia ;

▪

Exploração de uma solução conjunta para o transporte
de carga aérea com ligação aos mercados alvo
preferenciais;

▪

Desenvolver uma estratégia de exploração sustentável
das atividades ligadas à Economia do Mar; e

▪

Desenvolvimento de um produto turístico que engloba
as três regiões.

Ameaças (Threats)
▪

Impacto negativo oriundo da massificação dos destinos
turísticos com consequências na qualidade da oferta e
sustentabilidade ambiental;

▪

Brain Drain por parte de outras regiões que têm
capacidade de oferecer condições de trabalho mais
atrativas; e

▪

Crescimento da concorrência internacional em I&D e
inovação.
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Setores comuns às três regiões
No seguimento da análise SWOT realizada às três

essencialmente experiências, praia, natureza e

regiões individualmente e de forma agregada, é

aventura.

possível distinguir dois setores de atividade, que
revelam um grande potencial de cooperação
empresarial e de exploração de políticas de
clusterização,

com

impactos

positivos

na

economia, potenciando as vantagens competitivas
territoriais das três regiões. Assim, pretende-se
explorar as sinergias existentes entre as atividades
económicas relacionadas com o Turismo e com a
Economia do Mar.

O arquipélago das Canárias é o destino turístico
que mais se destaca na Macaronésia, sendo o
arquipélago mais desenvolvido neste setor. Os
turistas

que

visitam

as

Canárias

são

maioritariamente atraídos pelo clima/sol, pela
tranquilidade do destino e pelas praias. Segundo o
Instituto Canário de Estatística (ISTAC), em 2016, a
chegada de passageiros registou um número de
cerca de 17 milhões pelas vias aérea e marítima, o
que faz com que este seja um dos destinos mais
procurados da Europa. De salientar que a

Turismo

sazonalidade turística tem pouca influência nas

Breve caracterização do setor do Turismo na

Canárias, sobretudo devido ao clima primaveril que

Macaronésia

se sente durante todo o ano. As ilhas de eleição são

A origem do nome que identifica este conjunto de

Tenerife e Gran Canária, sendo responsáveis por

arquipélagos provém da Grécia antiga e transmite

acolher cerca de 65,7% dos turistas.

um

ou

A Madeira apresenta-se de seguida, sendo a região

afortunadas”, refletindo a sua beleza singular e

portuguesa, pertencente à Macaronésia, mais

mística. O clima temperado e a natureza

desenvolvida ao nível do turismo. O setor é o

apresentam-se como as principais vantagens

principal impulsionador e a maior fonte de receitas

competitivas destas regiões, atraindo anualmente

da

milhões de turistas de todos os continentes. A

amenas, a natureza e a proximidade do local de

atividade turística nas regiões da Macaronésia é,

partida, são os principais fatores para a escolha

naturalmente, um importante motor da economia,

deste destino. O mercado dos cruzeiros é um dos

sendo um dos setores que mais contribui para o PIB

pontos fortes do setor na região e contribui

regional. Devido às características únicas de cada

significativamente para a redução do impacto da

uma das ilhas, cada vez mais, os arquipélagos da

sazonalidade, uma vez que a maior concentração

Macaronésia

se

internacional,

onde

conceito

de

“ilhas

abençoadas

destacam
os

economia madeirense.

As temperaturas

no

mercado

de cruzeiros ocorre entre os meses de outubro e

turistas

procuram

abril. O porto de cruzeiros do Funchal é
reconhecido como ponto de referência devido à
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sua localização favorável para as rotas de
reposicionamento.
Por fim, o arquipélago dos Açores é, por sua vez, a
região da Macaronésia com maior potencial de
crescimento. Desde a liberalização do espaço aéreo
em 2015, que a atratividade do destino tem
crescido exponencialmente, sendo considerado
um

dos

pilares

desenvolvimento

estratégicos

regional.

O

para

o

crescimento

acentuado da procura impulsionou a oferta,
gerando otimismo noutros setores e crescimento
económico para a região. Neste sentido, o destino
tem ganho espaço no mercado internacional,

De realçar que a Europa é o mercado que mais

atraindo, assim, a imprensa internacional, através

emite turistas para a região da Macaronésia. Isto

dos

deve-se sobretudo à facilidade de ligações aéreas

sucessivos

prémios

arrecadados.

Contrariamente às outras regiões da Macaronésia,

existentes e à proximidade com os destinos.

este é o destino que mais sofre com a sazonalidade

No caso particular dos Açores, o mercado interno é

turística, embora a tendência seja para que o

o que predomina em termos de emissões de

impacto seja cada vez menor. O turismo de

turistas. Isto deve-se à recente liberalização das

natureza e náutico são os produtos turísticos

ligações aéreas, tornando a região num destino da

âncora da região.

moda entre os portugueses. O caso dos EUA
também é um mercado com forte influência nos

Principais mercados emissores

Açores, devido à existência de ligações aéreas
diretas e à relação histórica existente entre a região

A semelhança entre os principais mercados

e o país.

emissores de turistas para as regiões da
Macaronésia é evidente. Tendo em conta as
vantagens competitivas provenientes da sua
localização geográfica e da natureza, as regiões da
Macaronésia partilham os mesmos mercados
emissores. A figura seguinte apresenta um resumo
dos principais mercados emissores para as três
regiões da Macaronésia, alvo de estudo.

Por sua vez, a nível geral, nota-se que o mercado
Alemão e do Reino Unido apresentam uma forte
preferência por destinos com características como
as das regiões da Macaronésia, procurando
sobretudo locais como as praias e a natureza.
Adicionalmente, os mercados Francês e Holandês
têm vindo também a demonstrar um maior
interesse pelas regiões em questão, com cada vez
mais turistas interessados em explorar as ilhas.

|76

Estudo Comparativo das Políticas da Estratégia de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente (RIS3)

Principais produtos turísticos das três regiões

Além disso, verifica-se que contam com uma boa

Nos Açores, Madeira e Canárias, existem produtos
ou atividades turísticas que são verdadeiros ímanes
destas regiões. A beleza natural aliada à
insularidade

das

ilhas

é,

de

facto,

uma

relação ao nível da qualidade/preço, o que permite
que a conjugação de todos os fatores contribua
para que a Macaronésia se posicione no mercado
internacional, com fortes vantagens competitivas.

característica ímpar que se mostra vantajosa no
mercado internacional. A proximidade com o mar
é também um fator que importa referir.

Turismo Náutico
Tendo em consideração que as regiões da

Estudos revelam que a proximidade e a exposição

Macaronésia são compostas por ilhas, o mar é um

ao mar podem ser consideradas terapêuticas,

elemento

provocando uma sensação de bem-estar. Revelam

económico.

ainda que podem gerar uma maior propensão para

condições naturais de excelência para a prática de

a realização de atividade física, melhorando a

atividades náuticas nestas regiões, como o mar e o

qualidade de vida das pessoas. Assim, destacam-se

clima. Além disso, a vasta rede de instalações

os seguintes produtos turísticos das regiões da

náuticas existente, de apoio ao desenvolvimento

Macaronésia, que pela sua posição e características

destas atividades (por exemplo, portos e marinas),

geográficas e geológicas, possuem vantagens

apresenta-se como uma mais-valia para estas

competitivas, comparativamente a outros destinos

regiões.

concorrentes:

chave
Neste

para

o

ponto,

desenvolvimento
destacam-se

as

Especificamente, verifica-se que as atividades com

▪ Turismo de Natureza;

maior destaque, ao nível do turismo náutico, são a

▪ Turismo Náutico;

observação de cetáceos, mergulho, surf e passeios

▪ Turismo de Cruzeiros; e

de barco.

▪ Turismo de Saúde e Bem-Estar.
Turismo de cruzeiros
Turismo de Natureza

O turismo de cruzeiros nas regiões da Macaronésia

As regiões, alvo de estudo, possuem uma grande

apresenta-se como uma das formas de combater a

variedade de recursos naturais (paisagens únicas,

sazonalidade da indústria. De realçar que, estas

flora e fauna abundante e diversa), uma ampla e

regiões estão contempladas nas rotas dos cruzeiros

variada oferta de atividades outdoor (que permite

transatlânticos, sendo pontos de referência para

os visitantes desfrutar da natureza durante todo o

uma paragem de meio-dia.

ano, devido ao clima ameno) e, ainda, um conjunto
de espaços naturais protegidos, que garantem a
sustentabilidade e conservação da natureza.

No seguimento das informações anteriores,
constata-se que as regiões apresentam capacidade
para desenvolver, em conjunto, uma rota de
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cruzeiros. Assim, considerando a sua proximidade
geográfica, sugere-se, por exemplo, a organização
de uma rota semanal, com paragem nos principais
portos, apresentando-se como uma interessante
alternativa, para quem quer conhecer estes
arquipélagos insulares.

AÇORES

MADEIRA

CANÁRIAS

Tx. Ocup. Quarto:
Hotelaria Tradicional

58,5%

77,5%

86,2%

RevPar – Hotelaria
Tradicional

32,3€

47,8€

62,3€

Estada média

3,03

5,40

7,82

Turismo de Saúde e Bem-Estar
O Turismo de Saúde e Bem-Estar tem ganho

Economia do Mar

especial relevo nas regiões da Macaronésia. Os

Breve caracterização da Economia do Mar na

turistas que procuram estas ilhas pretendem

Macaronésia

usufruir de umas férias relaxantes e tranquilas. As
praias, os SPA’s, hotéis e termas naturais das
regiões da Macaronésia, proporcionam uma
complementaridade entre a oferta, com atividades
para todos os gostos. O descanso é garantido e a
relação com

a natureza proporciona uma

experiência única, que faz com que a maior parte
dos visitantes tenham vontade de voltar.

Tendo

em

conta

a

localização

geográfica

estratégica e a grande dimensão da Zona
Económica Exclusiva, a Economia do Mar na
Macaronésia apresenta grande potencial para a
clusterização,

beneficiando

da

partilha

de

informação e do desenvolvimento conjunto em
Investigação, Desenvolvimento e Inovação. Desta
forma, o elevado potencial de valorização
económica, ambiental e social do oceano deve ser

Indicadores de performance do turismo nas

explorado de forma ambientalmente sustentável, a

regiões da Macaronésia

fim de garantir a continuidade das ações e o

Embora a região das Canárias seja, claramente, a

aproveitamento

mais desenvolvida em termos turísticos, é possível

provenientes deste.

ter em conta alguns indicadores estatísticos, que

Considerada uma das maiores do mundo, a Zona

permitem comparar os arquipélagos entre si e

Económica Exclusiva (ZEE) agrupada das diferentes

entre regiões concorrentes internacionais.

regiões da Macaronésia, alvo do estudo, possibilita

A figura seguinte mostra os principais indicadores

a exploração dos recursos e do potencial da

estatísticos das três regiões da Macaronésia.

Economia do Mar. Assim, verifica-se que esta

dos

recursos

naturais

comporta uma grande vantagem competitiva, caso
o potencial seja bem explorado, que dificilmente
poderá ser replicada por outra região.
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A Economia do Mar é muito abrangente, contudo,
ainda existe uma grande diferença entre o
potencial de exploração e a sua real utilização, pelo
que, naturalmente, esta se apresenta como uma
das

prioridades

para

o

desenvolvimento

estratégico inteligente das regiões da Macaronésia.
Assim, pretende-se explorar sinergias, em algumas
atividades económicas diretamente ligadas à
Economia do Mar, de forma a potenciar o seu
desenvolvimento

económico

e

a

gerar

conhecimento científico.

Logística e Transportes Marítimos
A logística e os transportes marítimos são áreas
cruciais para as regiões ultraperiféricas. A
economia regional é altamente dependente do
funcionamento desta indústria, pois está exposta à
capacidade de funcionamento das entidades
ligadas a este setor, para o abastecimento e
exportação dos seus produtos, mercadorias e
matérias-primas. Assim, a partilha de informação e
investigação associadas a esta área, poderão
potenciar a otimização do setor nestas regiões,
uma vez que partilham necessidades logísticas

Principais

atividades

económicas

ligadas

à

semelhantes.

Economia do Mar
Embora existam muitas atividades ligadas à

Energias Renováveis

Economia do Mar, apenas serão referenciadas as
que possuem maior potencial de desenvolvimento,
nas regiões da Macaronésia. De salientar que se
encontra naturalmente excluindo o turismo
náutico e de cruzeiros (que tanto se pode
enquadrar no setor do turismo, como no da
Economia do Mar), pois já foi caracterizado
anteriormente, aquando da apresentação do setor
do turismo.

Nas regiões ultraperiféricas e sem produção
interna de petróleo, verifica-se que a dependência
dos combustíveis fósseis, para produção de
energia, é alta. Não obstante, as regiões
ultraperiféricas, em estudo, são conhecidas pelo
seu

potencial

na

exploração

das

energias

renováveis existentes, uma vez que as suas
características geográficas e geológicas assim o
permitem.

Entre as demais atividades ligadas a esta enorme
indústria, destaca-se as seguintes, com potencial
de exploração numa perspetiva de Investigação,
Desenvolvimento e Inovação, em ambiente de
cluster:

▪ Logística e Transportes Marítimos;
▪ Energias Renováveis;
▪ Deep Sea Mining;
▪ Biotecnologia Marinha; e
▪ Ambiente e Conservação da Natureza.

Considerando a notória evolução na utilização de
energias renováveis, para produção de energia
elétrica, para consumo interno, constata-se que as
regiões da Macaronésia têm ganho destaque
internacional, pela sua sustentabilidade ambiental
e capacidade de explorar estas fontes de energia.
Num dos elementos comuns às regiões da
Macaronésia, o oceano, são várias as opções de
energia renovável: a energia das ondas, das marés,
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as correntes marinhas, as fontes hidrotermais e,

que os recursos e conhecimento obtidos dispõem

ainda, a energia eólica, em plataformas offshore.

de uma ampla gama de aplicação e abrangem

Neste

diversos

sentido,

desenvolvimento

demonstra-se
de

um

relevante

processo

de

o
I&D

profundo, de modo a apurar quais as fontes de
energia renovável existentes, principalmente a
nível do oceano, com maior potencial para
exploração nas regiões da Macaronésia.

setores

económicos

(agroalimentar,

farmacêutico, nutracêutico, cosmético, energético
e dos biomateriais).
De acordo com os considerandos anteriores, a
abrangência é tão grande, que se torna impossível
estimar os proveitos económicos resultantes da
aplicação do conhecimento em produtos e

Deep Sea Mining

matérias-primas. Não obstante, conclui-se que as

A extração de minério do fundo do oceano
apresenta-se como um processo de recuperação
mineral, relativamente recente, que passa pela
exploração do fundo do oceano, em áreas de

regiões

da

Macaronésia

comportam

uma

importante vantagem competitiva, para explorar
este ramo científico, com aplicação em diversos
setores económicos.

nódulos polimetálicos ou aberturas hidrotermais.
Através de um processo de extração (com
utilização de bombas hidráulicas ou sistemas de
balde, para processar o minério à superfície),
podem ser extraídos metais preciosos, tais como
ouro, prata, cobre, cobalto e zinco.

Ambiente e Conservação da Natureza
A importância do ambiente e da conservação da
natureza é um tema presente em todas as
estratégias de especialização inteligente das
regiões da Macaronésia e da Europa. É importante

Constata-se que as regiões da Macaronésia

garantir um crescimento verde e sustentável,

apresentam condições geológicas únicas para o

baseado numa economia de baixas emissões de

desenvolvimento desta atividade, no entanto, é

carbono. Os esforços conduzidos pelas regiões da

necessário que exista uma profunda investigação e

Macaronésia, neste sentido, têm sido notórios,

cooperação entre estas, para que se possa garantir

com especial destaque na vontade de tornar as

a sustentabilidade dos ecossistemas e reduzir o

ilhas

impacto ambiental, proveniente da atividade.

energéticos,

100%

autossuficientes,
dependendo

em

termos

exclusivamente

de

energias renováveis. Além disso, é importante
estudar, em conjunto, o impacto ambiental do

Biotecnologia Marinha

setor do turismo. Como este se apresenta como um
A exploração de bio-recursos marinhos e a sua
aplicação

em

biotecnologias

são

atividades

emergentes e que requerem um elevado grau de
conhecimento científico. Neste sentido, verifica-se
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Análise/Estratégias de integração de áreas comuns dos clusters de
cada região
Após análise das áreas comuns às três regiões da

relevância para as áreas do Turismo e Economia do

Macaronésia e identificação dos setores com

Mar na Macaronésia.

potencial para o desenvolvimento conjunto, de
seguida são propostas algumas estratégias de
integração,

de

modo

a

potenciar

o

desenvolvimento económico das regiões, em
regime de cooperação empresarial, científica e
governamental.

Possíveis entidades envolvidas: Serviço Regional
de Estatística dos Açores, Direção Regional de
Estatística da Madeira, Instituto Canário de
Estatística, Observatório do Turismo dos Açores,
Observatório do Turismo da Universidade da
Madeira e Observatório Turístico de Canárias.

As referidas estratégias promoverão, não só, a
integração de áreas comuns dos clusters existentes

Tourism Innovation Lab – Macaronésia

em cada região, como também propõem algumas
políticas de cooperação inter-regional potenciando

O Tourism Innovation Lab será um cluster de
turismo, para o desenvolvimento deste setor na

a formação de novos clusters.

Macaronésia, com foco na oferta. Aqui poderão
existir infraestruturas de apoio às empresas, que

Observatório Internacional da Macaronésia

auxiliarão no estudo conjunto dos impactos do

A criação de um observatório da Macaronésia

setor do turismo na economia, no ambiente e na

mostra-se essencial para monitorizar as áreas

sociedade. Pretende-se que o espaço venha a

comuns de atuação entre as regiões envolvidas,

efetuar o elo de ligação entre as empresas,

funcionando como um meio para as empresas e

Universidades e Governos, através da investigação

governos obterem informação. Assim, através de

e implementação de soluções inovadoras no

indicadores estatísticos gerados, será possível

mercado, de modo a potenciar a oferta turística,

alcançar um conhecimento mais adequado e

em toda a Macaronésia. Será também importante

aprofundado dos setores em cooperação. Por

dinamizar

exemplo, sugere-se a compilação de informações

promotores turísticos, que venham a apresentar

de

novas soluções, para que se possa acompanhar e

duas

diferentes

áreas

de

atuação,

nomeadamente: Turismo e Economia do Mar.
Atividades desenvolvidas: recolha, tratamento e
manutenção de informação, através de uma base

eventos

direcionados

para

os

inovar constantemente. Espera-se, assim, apoiar o
setor, para que as regiões da Macaronésia possam
competir e liderar no mercado internacional.

de dados que permita a produção e divulgação de

Atividades desenvolvidas: apoio à criação de

informação e indicadores estatísticos, com especial

novas empresas do setor do turismo; auscultação
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dos

principais

problemas

do

setor

e

desenvolvimento conjunto, com especialistas, de
soluções que permitam ultrapassar os problemas/
dificuldades; desenvolvimento e teste de novos e
melhorados

métodos

organizacionais

e

de

comunicação, no setor do turismo; e promoção de
eventos relacionados com a atividade turística na
Macaronésia.

de modo a alcançar a eficiência nas operações
marítimas.
Atividades

desenvolvidas:

Estudo,

desenvolvimento e implementação de métodos
organizacionais para a otimização da logística dos
transportes,

nas

regiões

da

Macaronésia,

considerando que as características e necessidades
logísticas e de transporte revelam-se semelhantes.

Possíveis entidades envolvidas: Universidade dos
Açores, Universidade da Madeira, Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, Universidad Europea
Canarias, Universidad de La Laguna, Universidad
del Atlantico Medio, Secretaria Regional da

Possíveis entidades envolvidas: Portos dos Açores,
APRAM – Administração dos Portos da Região
Autónoma da Madeira, Autoridad Portuaria de Las
Palmas e Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife.

Energia, Ambiente e Turismo (Açores), Secretaria
Regional

da

Economia, Turismo

e

Cultura

(Madeira), Consejería de Turismo, Cultura y

Cluster da Energia e do Ambiente da Macaronésia

Deportes (Canárias), SDEA – Sociedade para o

Como já referido anteriormente, um dos objetivos

Desenvolvimento Empresarial dos Açores, SDEM –

da União Europeia para o Horizonte 2020 é apostar

Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial da

na eficiência energética, na produção e consumo

Madeira, SODECAN – Sociedad para el desarrollo

de energia a partir de fontes renováveis e reduzir a

económico de Canarias e ITC – Instituto

emissão de gazes com efeito estufa. As regiões da

Tecnológico de Canarias.

Macaronésia têm vindo a apostar, fortemente,
nesta

Sociedade
Transportes

para

o

Desenvolvimento

Marítimos

e

Logística

dos
dos

Transportes na Macaronésia

vertente

características

energética,

geográficas

e

pois

possuem

geológicas

de

excelência para a exploração de fontes de energia
alternativas. Além disso, há necessidade de reduzir
a dependência de energia produzida, através de

Esta sociedade, constituída por entidades das
diferentes regiões da Macaronésia, terá como
objetivo estudar a componente dos transportes da
Macaronésia, sendo este um importante setor para
o abastecimento e exportação de bens para estas
regiões. Neste sentido, pretende-se que sejam
otimizadas as rotas marítimas, bem como
exploradas as sinergias existentes entre as regiões,
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Atividades desenvolvidas: promoção de sinergias

mineração no fundo do mar, com a investigação e

entre empresas do setor energético, de modo a

desenvolvimento

desenvolver uma estratégia para a utilização de

Marinha. O potencial da Macaronésia para a

energias

eventos

exploração do oceano é enorme e apresenta fraco

relacionados com a sustentabilidade energética e

aproveitamento das condições naturais. Assim,

impactos ambientais, bem como apresentação de

pretende-se promover sinergias na investigação

soluções inovadoras para a exploração destas

científica desta área, com aplicação económica, e

energias;

incentivar e desenvolver novos produtos com base

renováveis;

incentivar

promoção

e

apoiar

de

projetos

de

investimento e de investigação na área da
eficiência energética; estudar novos e melhorados
métodos para a aplicação de energias renováveis,
nas

regiões;

e

participar

em

conferências

internacionais, com ênfase nesta temática, e
divulgar as regiões da Macaronésia, como exemplo
mundial, em aplicação e desenvolvimento de
soluções inovadoras, no mercado das energias
renováveis.
Possíveis

na

área

da

Biotecnologia

na investigação e desenvolvimento destas áreas.
Atividades desenvolvidas: investigação e estudo
dos impactos da mineração no fundo do oceano;
investigação e desenvolvimento de produtos
obtidos através da utilização de biotecnologia
marinha; promoção de eventos orientados para a
temática da biotecnologia marinha e mineração no
fundo do oceano; e investigação na área da
aquicultura, com possível aplicação no Arquipélago

entidades

envolvidas:

Empresas

fornecedoras de equipamentos de produção de
energia renovável, Secretaria Regional da Energia,
Ambiente e Turismo (Açores), Secretaria Regional
do Ambiente e Recursos Naturais (Madeira),
Consejería de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento (Canárias), Empresas do setor
energético das regiões, Universidade dos Açores,
Universidade da Madeira, Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, Universidad Europea
Canarias, Universidad de La Laguna e Universidad
del Atlantico Medio.

dos Açores.
Possíveis entidades envolvidas: Fundo Regional
para a Ciência e Tecnologia (Açores), ITC – Instituto
Tecnológico de Canarias; Instituto Hidrográfico,
Universidade

dos

Açores,

Universidade

da

Madeira, Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria,

Universidad

Europea

Canarias,

Universidad de La Laguna, Universidad del
Atlantico Medio e empresas interessadas em
financiar projetos de investigação científica, na
área da biotecnologia, com intuito de desenvolver
produtos

inovadores,

derivados

destas

investigações.
Centro de estudos do Oceano e biotecnologia
marinha
O centro de estudos do mar e biotecnologia
marinha pretende agregar a investigação da
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Considerações finais
Em 1990, Michael Porter publicou o trabalho “The Competitive Advantadges of Nations”, introduzindo um
novo paradigma de desenvolvimento económico e competitividade. A competitividade depende da
estratégia empresarial e da qualidade do ambiente em que as empresas trabalham. Assim, os clusters são
ferramentas fundamentais para aumentar a competitividade das empresas-membros. O trabalho do
professor de Harvard teve repercussões em várias regiões do mundo, incluindo em Espanha e Portugal.
Ambos os governos entenderam que a metodologia proposta por Porter iria aumentar a competitividade
empresarial e contribuir para a capacidade de adaptação das empresas aos desafios do mercado global, pelo
que solicitaram estudos que seguissem a lógica de análise proposta por Michael Porter. Os estudos foram
concebidos, as vantagens competitivas das regiões foram identificadas, as debilidades dos sistemas
económicos foram apontadas e uma série de recomendações foi produzida. No entanto, apenas a região de
Catalunha, em Espanha, deu seguimento às conclusões obtidas no estudo “Els Avantatges Competitius de
Catalunya”, tendo iniciado a sua política de clusterização em 1993. Embora Portugal tenha encomendado o
estudo “Construir Vantagens Competitivas em Portugal” em 1994, a política de clusterização só foi iniciada
em 2001, desaproveitando muitos anos.
As empresas deverão ser os principais autores desta dinâmica de competitividade que resulta da exploração
de sinergias, promovendo atividades de I&D+i e a ligação a empresas do mesmo setor e setores de suporte.
O Estado deverá desempenhar um papel de catalisador, desenvolvendo iniciativas que incentivem e facilitem
a colaboração interempresarial e a formação de clusters.
A região da Catalunha foi uma das primeiras regiões a desenvolver políticas de clusterização, pelo que o
território espanhol dispõe, atualmente, de um conjunto de clusters maduros. A título exemplar, considerese o caso do arquipélago das Canárias que dispõe atualmente de 20 clusters. No entanto, a Região Autónoma
das Canárias apresenta um sistema de I&D+i débil em relação à média nacional. As capacidades de I&D+i das
universidades e centros de conhecimento necessitam de criar uma base sólida e aliar-se às empresas, sendo
necessário reduzir a dispersão de grupos de investigação de modo a gerar impactos em áreas estratégicas
para a especialização inteligente. Estes desafios estão explanados na Estratégia de Investigação e Inovação
para a Especialização Inteligente da região - RIS3 Canárias e no Programa Operacional Canárias FEDER 20142020. A região pretende superar este desafio, promovendo a colaboração inter-regional de grupos de
investigação e destes com o tecido produtivo. Para o efeito, as Canárias promovem vários sistemas de
incentivos, os quais se têm revelado eficientes pelo número de clusters da região. No âmbito da inovação na
região das Canárias destaque-se o Parque Científico y Tecnológico de Tenerife que disponibiliza instalações
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físicas, serviços de apoio e ações de formação para facilitar o desenvolvimento empresarial e inserção no
mercado das empresas canarinas.
Embora Portugal tenha sido dos primeiros países a entrar em contacto com o trabalho de Porter, só começou
a aplicar a sua metodologia após 2000. Em resultados dos esforços do passado, Portugal conta com 20
clusters e polos de competitividade e inovação. No entanto, as regiões ultraperiféricas Madeira e Açores
carecem de medidas efetivas que promovam a cooperação interempresarial. Embora ambas as regiões
apresentem potencialidades para a formação de clusters em áreas como a agricultura e pecuária, o turismo
e a economia do mar pelas suas condições geográficas, geológicas e climáticas, não existe nenhuma
organização oficial. As regiões autónomas apenas fazem parte do Cluster do Conhecimento e da Economia
do Mar que engloba todo o território português e, consequentemente, não está direcionado para os
problemas específicos das regiões ultraperiféricas. Ambas as regiões reconhecem nos seus documentos RIS3
a necessidade de apostar na investigação e inovação das empresas regionais para melhorar a
competitividade e promover a internacionalização. Assim, incluem nos seus programas operacionais para
2014-2020, estratégias que passam pela promoção de atividades de I&D+i e formação de clusters. No
entanto, os sistemas de incentivos presentes, promovidos pelas regiões, são reduzidos. Além disso, são
pouco divulgados e promovidos na sociedade empresarial regional. Para contrariar esta tendência, foram
criados em ambas as regiões parques tecnológicos, NANOGON nos Açores e BRAVA VALLEY na Madeira, que
disponibilizam instalações físicas para incubação das empresas e cooperação interempresarial.
A União Europeia disponibiliza uma série de programas de apoio à cooperação inter-regional e
interempresarial, mas cabe aos Estados-membros dispor dos serviços prestados. Destaque-se o Programa
COSME-Programa para a Competitividade das empresas e das PME- no âmbito do qual são desenvolvidas
várias iniciativas para a divulgação da importância de clusters e para a facilitação da cooperação
interempresarial.
Para atingir o objetivo ambicioso de uma economia europeia baseada no conhecimento, proposto na
Estratégia Europa 2020, é necessário analisar as várias regiões de acordo com as suas debilidades e vantagens
específicas de forma a desenvolver atividades apropriadas a cada região. Os Açores, a Madeira e as Canárias,
embora apresentem potencialidades em áreas estratégicas semelhantes, encontram-se em fases diferentes
de desenvolvimento, aspeto que deverá ser levado em consideração. A localização ultraperiférica e o tecido
empresarial constituído maioritariamente por pequenas e médias empresas são duas das maiores
debilidades comuns às três regiões da Macaronésia, pelo que, qualquer programa de cooperação deverá
englobar esforços para mitigar as consequências derivadas dessas fragilidades. O desenvolvimento de uma
política de clusterização comum apresenta-se, assim, como uma solução, permitindo a partilha de
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conhecimentos, tecnologia e experiências que melhorará a competitividade das empresas regionais e
aumentará a resiliência das empresas regionais nos mercados internacionais.
Deste modo, e tendo em consideração a análise comparativa dos documentos estratégicos RIS3 de cada
região, foram identificadas duas áreas prioritárias comuns com potencial para cooperação inter-regional,
nomeadamente o Turismo e a Economia do Mar. Além disso, e para que se possa desenvolver sinergias
nestes setores com foco em atividades específicas, foram identificadas as atividades com maior potencial
para desenvolvimento conjunto, nomeadamente:
TURISMO

ECONOMIA DO MAR

▪

Turismo de Natureza

▪

Logística e Transportes Marítimos

▪

Turismo de Náutico

▪

Energias Renováveis

▪

Turismo de Cruzeiros

▪

Deep Sea Mining

▪

Turismo de Saúde e Bem-Estar

▪

Biotecnologia Marinha

▪

Ambiente e Conservação da Natureza

Por fim, para que se possa potenciar as atividades identificadas anteriormente e criar sinergias entre as três
regiões em estudo, foram propostas estratégias que visam promover não só a integração das áreas comuns
dos clusters existentes de cada região, como também propostas algumas políticas de cooperação interregional potenciando a formação de novos clusters, designadamente:
▪ Criação do Observatório Internacional da Macaronésia;
▪ Tourism Innovation Lab – Macaronésia;
▪ Criação de uma Sociedade para o Desenvolvimento dos Transportes Marítimos e Logística dos
Transportes na Macaronésia;
▪ Cluster da Energia e do Ambiente da Macaronésia; e
▪ Centro de Estudos do Oceano e Biotecnologia Marinha.
Estas cinco medidas abrangem todas as áreas prioritárias comuns identificadas e permitem desenvolver os
setores do Turismo e da Economia do Mar na Macaronésia, pela cooperação entre entidades públicas,
empresas privadas e universidades ou centros de investigação, com o objetivo de tornar as empresas
regionais ligadas a estes setores mais competitivas, o que viabiliza a entrada em mercados internacionais.
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