PRINCIPAIS CONCLUSÕES
▪ A desigual maturação dos SRI explica em grande medida os
resultados de transformação alcançados pelas sete EREI e os
modelos de governação ensaiados revelam uma boa capacidade de
adaptação a essa realidade.
▪ A dinâmica colaborativa atingida na génese das EREI constitui um
elevado capital de aprendizagem para a sua revisão, assegurada que
seja uma melhor articulação com a revisão da própria ENEI.
▪ A implementação das ENEI/EREI tem assegurado uma cobertura
bastante aceitável dos seus domínios de aposta, registando-se
exemplos de complementaridade entre o enquadramento ENEI/EREI
como condição de admissibilidade e simples critério de mérito.
▪ Forte relevância dos resultados de 1º nível em matéria de
intensificação da produção de conhecimento e de I&D em domínios
prioritários ENEI/EREI e resultados mais modestos na promoção de
espaços de descoberta empreendedora e intensificação de práticas
colaborativas em ambientes de variedade relacionada.
▪ Maturação mais lenta de resultados de 2º nível em termos de
mudança estrutural do perfil de especialização, com consolidação
dos SRI Norte, Centro e Lisboa e passos para uma maior maturação
dos SRI Alentejo, Algarve, Açores e Madeira.

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES
✓ Forte necessidade de reforço dos processos de
monitorização das EREI em que tais processos são ainda
muito incipientes.
✓ Margem de manobra acentuada para que a gestão
/governação das EREI possa ser concretizada em maior
conformidade com as características dos SRI, sobretudo
do ponto de vista da autonomia com que os quadros
estratégicos das EREI são transformados em quadros
operacionais de estímulo da procura e da análise de
mérito.
✓ Maior esforço de formulação dos domínios
diferenciadores em termos melhor relacionados com a
capacidade de inovação das regiões que se pretende
reforçar.
✓ Proposta de utilização mais frequente da modalidade de
avisos específicos com foco em exemplos
demonstradores de variedade relacionada e exploração
de exemplos específicos de policy-mix.

AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS

ESTRATÉGIAS

NACIONAL E REGIONAIS DE INVESTIGAÇÃO PARA
UMA ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE (RIS3): REDE,
REALIZAÇÕES E RESULTADOS ESPERADOS.
Objetivos

Conceitos

Avaliar se a integração das ENEI/EREI no processo de
implementação do PT2020 está a alcançar os objetivos
esperados ou a criar condições para os alcançar.
Avaliar a adequação da arquitetura e dinâmica de
construção permanente das ENEI/EREI aos objetivos de
criação de ecossistemas de inovação.
Avaliar o processo de implementação, a adequação e a
eficácia do modelo de governação para alcançar os
objetivos pretendidos.
Explicitar a forma como é expectável que as intervenções
associadas à RIS3 produzam os efeitos esperados.

Transferência de tecnologia
e conhecimento

Inovação

Atividades
de I&D

Sistema de investigação
e inovação

ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE
Abordagem estratégica de desenvolvimento,
através do apoio focalizado na investigação
e na inovação. Este conceito assenta no
princípio de que a concentração dos
recursos do conhecimento e a sua ligação a
um número limitado de atividades
económicas prioritárias permitirá aos países
e às regiões serem, e manterem-se,
competitivas na economia global.

Espaço de
descoberta
empreendedora

Variedade
relacionada

✓
✓

Avaliação da eficácia
Avaliação da eficiência operativa

MÉTODOS DE RECOLHA E ANÁLISE DE
INFORMAÇÃO
✓ Entrevistas
✓ Painéis de discussão
✓ Estudos de caso regionais e setoriais
✓ Benchmarking com regiões espanholas
✓ Análise documental
✓ Extração de dados dos SI de programas do
PT2020
✓ Inquéritos a responsáveis por projetos e
por entidades promotoras
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