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O que é a RIS3?
Um processo que permite…
… identificar, em cada região, as áreas prioritárias para atribuição de fundos comunitários à
investigação e inovação
… fazê-lo através da articulação frutuosa das capacidades produtivas e das competências científicas e
tecnológicas existentes na região
… analisar as cadeias de valor nacionais e internacionais nas áreas em que a região é forte (ou
pode vir a ser) e nas quais pode posicionar-se de forma diferenciada e com vantagens
comparativas
… assegurar a ligação entre empresas e entre estas e o Sistema Científico e Tecnológico
(“entrepreneurial discovery process”)
… ensaiar um modelo de ‘governação coletiva’
… assegurar a combinação de políticas que permita a concretização da Estratégia

O desenvolvimento da RIS3 do Centro de Portugal decorre(u) no contexto de um exercício amplo de reflexão
estratégica sobre o futuro da região até 2020

Plano de Ação Regional (PAR)
RIS3 do Centro

Programa Operacional Regional (POR)

os diversos agentes regionais validaram um conjunto de

4+4 domínios diferenciadores temáticos,
4 prioridades transversais e
4 áreas focais, que mobilizam os domínios diferenciadores em prioridades
regionais, e que funcionam como Plataformas de Inovação da RIS3 do Centro de
Portugal

ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE 2014-2020

RIS3 = Research and Innovation Smart Specialization Strategies
Estratégias que procuram as vantagens competitivas e oportunidades de inovação de uma
região com o intuito de desenvolver um roteiro que alinhe as agendas de investimento.
Domínios diferenciadores temáticos

FLORESTA

AGROINDÚSTRIA

MATERIAIS

TICE
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BIOTECNOLOGIA

TURISMO

MAR

Prioridades transversais

Sustentabilidade dos recursos
Eficiência energética
Coesão territorial
Internacionalização

ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE 2014-2020

RIS3 = Research and Innovation Smart Specialization Strategies:
Centro de Educação Ambiental

1. Soluções industriais sustentáveis
2. Valorização dos recursos endógenos
naturais

4 áreas de aposta RIS3 da região Centro
3. Tecnologias ao serviço da qualidade
de vida

4. Inovação territorial

19
Linhas de Ação

Que desafios para o futuro?

PLANO DE AÇÃO

4
GRUPOS DE
TRABALHO

COORDENADORES
EXTERNOS

4
EIXOS DE
ATUAÇÃO:

COMUNICAÇÃO

MONITORIZAÇÃO

… monitorização RIS3: como e que fazer?

CAPACITAÇÃO

DESENVOL
VIMENTO

O QUE MONITORIZAR? O QUE ACOMPANHAR?

Acompanhar a aplicação da estratégia RIS3 do Centro
nas suas várias componentes

SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO RIS3

Processo de Desenvolvimento
Operacionalização
Futuro/Longo Prazo

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

processo de desenvolvimento da RIS3 é um processo dinâmico e com constantes ações a decorrer, que
devem ser acompanhadas
Modelo de Governação
Coletiva
•

reuniões dos diferentes
órgãos;

•

dinâmicas dos grupos de
trabalho constituídos por
plataforma de inovação

Comunicação e Capacitação

EDP - Entrepreneurial
Discovery Processes

Um processo legitimado por órgãos de governação que asseguram a articulação multinível com a Estratégia Nacional
CCDRC e representantes de:
Universidades
Parques de Ciência e Tecnologia
Institutos Politécnicos
Incubadoras
Unidades de Transferência e Tecnologia
Clusters
Empresários
Autarquias e Comunidades Intermunicipais
PROVERE
Empresas gazela
Empresas exportadoras
PME Excelência
Business Angels
Associações de Desenvolvimento Local
IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social
e, em futuras reuniões, entidades nacionais (ENEI)

Grupos de Trabalho/Plataformas de Inovação

Conselho Coordenador

5 reuniões

Grupo de
Aconselhamento
Estratégico

Conselho Regional
Alargado
Equipa de
Gestão

7 reuniões

GT1

GT2

GT3

5 reuniões

GT4

GT…

Monitorizar a dinamização dos Grupos de Trabalho

Um processo muito participado até agora…

Reunião de lançamento
(7 de janeiro de 2015)

Reuniões do GT1
(19 de janeiro de 2015)
(26 de fevereiro de 2015)
(25 de janeiro de 2017)

Reuniões do GT2
(13 de janeiro de 2015)
(26 de fevereiro de 2015)
(16 de abril de 2016)
(26 de janeiro de 2017)

84 participantes

46 participantes
34 participantes
41 participantes

51 participantes
46 participantes
31 participantes
26 participantes

Reuniões do GT3
(16 de janeiro de 2015)
(27 de fevereiro de 2015)
(25 de janeiro de 2017)

36 participantes
32 participantes
38 participantes

Reuniões do GT4
(16 de janeiro de 2015)
(27 de fevereiro de 2015)
(26 de janeiro de 2017)

51 participantes
80 participantes (em 3 subgrupos)
35 participantes

Total
717 participantes

… com recente consulta pública!
Reunião conjunta
(30 de abril de 2015)

86 participantes

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

processo de desenvolvimento da RIS3 é um processo dinâmico e com constantes ações a decorrer, que
devem ser acompanhadas
Modelo de Governação
Coletiva

Comunicação e Capacitação

•

reuniões dos diferentes
órgãos;

•

•

dinâmicas dos grupos de
trabalho constituídos por
plataforma de inovação

ações (número, tipologia,
número de participantes)
para divulgação da
estratégia e para
capacitação dos agentes
regionais;

•

presença da RIS3 do Centro
na comunicação social e em
eventos internacionais;

•

produção de materiais de
comunicação

EDP - Entrepreneurial
Discovery Processes

Documentação que vai sendo produzida e que é de fácil leitura…

http://ris3.ccdrc.pt/

janeiro de 2017

outubro de 2016

fevereiro de 2014

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

processo de desenvolvimento da RIS3 é um processo dinâmico e com constantes ações a decorrer, que
devem ser acompanhadas

•

•

Modelo de Governação
Coletiva

Comunicação e Capacitação

reuniões dos diferentes
órgãos;

•

dinâmicas dos grupos de
trabalho constituídos por
plataforma de inovação
•

•

ações (número, tipologia,
número de participantes)
para divulgação da
estratégia e para
capacitação dos agentes
regionais;
presença da RIS3 do Centro
na comunicação social e em
eventos internacionais;
produção de materiais de
comunicação

EDP - Entrepreneurial
Discovery Processes
•

número de EDP realizados;

•

número de projetos
resultantes destes
processos;

•

número de projetos que
seguem para os Policy
Development Labs (PDL);

•

número de projetos
apoiados

EDP – ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESSES
Um processo sempre em construção na procura de projetos
inovadores…

Exemplo: balanço de um encontro de descoberta empresarial realizado em 25 de maio
sobre a cadeia de valor do vinho na Região

31 produtores

7 representantes de
ONG e clusters

38 investigadores

23 representantes da administração
local, regional e europeia

13 projetos inovadores

O QUE MONITORIZAR? O QUE ACOMPANHAR?

Acompanhar a aplicação da estratégia RIS3 do Centro
nas suas várias componentes
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OPERACIONALIZAÇÃO DA RIS3 DO CENTRO

processo no âmbito do qual se começam a aferir e analisar os primeiros resultados, a curto e médio prazo,
da influência da RIS3 do Centro na economia
Relatório de implementação
•

análise da avaliação da admissibilidade e do
mérito regional em termos de alinhamento
com as prioridades da RIS3;

•

identificar ‘projetos RIS3’;

•

analisar os programas mobilizadores,
programas doutorais e de inserção de
recursos humanos altamente qualificados
nas empresas

Painel de indicadores RIS3

Monitorização da admissibilidade e do alinhamento dos projetos com a RIS3 do Centro - exemplos

Distribuição dos projetos analisados e aprovados até dezembro de 2016 por tipologia de sistemas de incentivos e grau de enquadramento na RIS3

Candidaturas analisadas

Candidaturas aprovadas

Monitorização da admissibilidade e do alinhamento dos projetos com a RIS3 do Centro - exemplos

Distribuição dos projetos analisados e aprovados até dezembro de 2016 por Plataformas de inovação da RIS3

Monitorização da admissibilidade e do alinhamento dos projetos com a RIS3 do Centro - exemplos

Enquadramento na RIS3 das candidaturas analisadas e das candidaturas aprovadas até dezembro de 2016 por tipologia de sistemas de incentivos
– pontuações médias por aviso de concurso (pontuação de 2 a 5)

Candidaturas analisadas

Candidaturas aprovadas

OPERACIONALIZAÇÃO DA RIS3 DO CENTRO

processo no âmbito do qual se começam a aferir e analisar os primeiros resultados, a curto e médio prazo,
da influência da RIS3 do Centro na economia
Relatório de implementação

Painel de indicadores RIS3

•

análise da avaliação da admissibilidade e do
mérito regional em termos de alinhamento
com as prioridades da RIS3;

•

formular claramente os resultados a atingir na
RIS3 do Centro para definição dos indicadores de
resultado;

•

identificar ‘projetos RIS3’;

•

•

analisar os programas mobilizadores,
programas doutorais e de inserção de
recursos humanos altamente qualificados
nas empresas

estabelecer, para cada plataforma de inovação,
os objetivos específicos e os instrumentos de
política que melhor operacionalizam os
resultados;

•

definir indicadores de realização, por plataforma
de inovação

Painel de Indicadores - matriz

Objetivos
Estratégicos /
Plataformas
de Inovação

Objetivos
Específicos /
Linhas de ação

Soluções
Industriais

Linhas de ação

Sustentáveis

Instrumentos

Indicadores

de Política

de Realização

Por

Por

plataforma

plataforma

Por

Por

plataforma

plataforma

Resultados

Indicadores
de Resultados

Valorização de
Recursos
Endógenos

Linhas de ação

Naturais

Para a RIS3

Tecnologias
para a
Qualidade de

Linhas de ação

Por

Por

plataforma

plataforma

Por

Por

plataforma

plataforma

Vida
Inovação
Territorial

Linhas de ação

Para a RIS3
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FUTURO/LONGO PRAZO

processo de análise da evolução das dinâmicas por plataforma, dos indicadores de resultados definidos e
acompanhamento da região no Regional Innovation Scoreboard
Relatório final

Recomendações

Processo de Desenvolvimento
Operacionalização

