26ª Reunião da Secção Permanente de Estatísticas de Base Territorial (SPEBT)
16 de novembro 2020

RIS3 Algarve e o conceito de Variedade
Relacionada: Abordagem metodológica
à classificação multi-domínio
Aquiles Marreiros
Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais

RIS3 Algarve | A Especialização Regional
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RIS3 Algarve | A Especialização Regional
Linhas de Ação e Atividades Prioritárias
Turismo

Linhas de ação

Qualificação e diferenciação dos produtos consolidados
(sol e mar, golfe, residencial)

Mar
Qualificação e diferenciação dos segmentos tradicionais

Fomentar a I&D no domínio das Ciências do Mar, visando a
criação de conhecimento, bem como a sua valorização nas
Diversificação e aposta em produtos complementares e
atividades da economia do mar e uma melhor gestão dos
em desenvolvimento (Gastronomia e vinhos, Touring/ recursos naturais associados ao mar
cultura/ património, Turismo de saúde, sénior/acessível)
Articular a inovação ao nível do turismo (novos produtos e
melhoria de processos) com as atividades de investigação e
desenvolvimento de domínios científicos e tecnológicos
como os do mar, agroalimentar, energia, TIC e saúde.

Atividades prioritárias

Fomentar a I&D no domínio do Turismo
Prioridade para os produtos complementares e em
desenvolvimento
Produtos locais diferenciados
Património natural e cultural
Sustentabilidade (consumir e produzir de forma
sustentável)

Transformação dos produtos do mar
Turismo náutico
Turismo sol/mar (criação de produtos diferenciados)

Biotecnologia azul ou marinha
Salicultura
Pescas e Aquicultura

RIS3 Algarve | Variedade Relacionada

O que é?
Impulsiona a diversificação do tecido económico com base nos ativos
(explícitos ou latentes) existentes na região e nas sinergias intersectoriais

Como se concretiza?
Promovendo projetos que multipliquem as relações e as parcerias entre os
diversos setores

Que vantagens gera?
Maior proteção contra choques externos e maior estabilidade da economia
e do emprego no longo prazo
Adaptado de: Boschma (2008) – Constructing regional advantage: related variety and regional innovation policy.

RIS3 Algarve | Variedade Relacionada
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Parecer Regional e o Sistema de Informação SGO

Exemplo: Projeto do setor Turismo alavanca mais 1 dos 5 restantes domínios da RIS3
O outro domínio (não principal) teria um peso nesse projeto de 50%

Distribuição do peso dos projetos por domínio RIS3
Fundo aprovado por domínio (dados outubro 2020): 373 projetos

Distribuição do peso dos projetos mono e multidomínio

Critérios de análise projetos multidomínio

Sem Alinhamento
Grau de Alinhamento Baixo
Não Enquadrados

Tipologias

PROJETOS
I&DT
Inovação/Empreendedorismo
Internacionalização

Grau de Alinhamento Médio
Grau de Alinhamento Alto

Enquadrados

Grau de Alinhamento Baixo

Grau de Alinhamento Médio
Mar
Agroalimentar
Energia

Turismo
TIC e ICC
Saúde

Grau de Alinhamento Alto

Tipologias

Critérios de análise projetos multidomínio

I&DT
Inovação/Empreendedorismo
Internacionalização

Grau de Alinhamento Baixo

PROJETOS

Enquadrados

Grau de Alinhamento Médio
Grau de Alinhamento Alto

Mar

Turismo

Agroalimentar

ENQUADRADOS

PROJETOS

Energia

TIC e ICC
Saúde

Grau de Alinhamento
Baixo

Investimento enquadrado nas linhas de ação (LA) da RIS 3
Regional.

Grau de Alinhamento
Médio

Investimento enquadrado nas linhas de ação e nas atividades
prioritárias (AP) da RIS 3 Regional.

Grau de Alinhamento Alto

Investimento enquadrado nas linhas de ação, nas atividades
prioritárias e que responde às debilidades setoriais (Deb).

Linhas de ação (LA); Atividades prioritárias (AP); Debilidades setoriais (Deb)

Projetos Enquadrados

Critérios qualitativos

1º Critério
qualitativo

∈
Como determinar o peso de um domínio "não setor RIS3"?
Peso do Setor RIS3 [100%/n;100%]
LA, AP e Deb devidamente descritas (mesmo que não explícitas) (ver casos 17424, 19397)
Se setor RIS3 tem LA, AP e Deb, então para outro domínio se equiparar tem que apresentar LA, AP e DEB
Se setor RIS3 tem LA e AP, então para outro domínio se equiparar tem que apresentar LA e AP
Se setor RIS3 tem LA, então para outro domínio se equiparar tem que apresentar apenas LA

∈
∈
Como
determinar
o peso de"não
um domínio
"não setor RIS3"?
Como determinar
o peso
de um domínio
setor RIS3"?
2º Critério
Setor RIS3 [100%/n;100%]
Peso do Setor Peso
RIS3 do[100%/n;100%]
qualitativo
LA, AP e Deb descritas
devidamente
descritas
(mesmo
que não
(ver19397)
casos 17424, 19397)
LA, AP e Deb devidamente
(mesmo
que não
explícitas)
(verexplícitas)
casos 17424,
Critérios qualitativos
Critérios qualitativos
Se setor
tementão
LA, APpara
e Deb,
então
para outro
domíniotem
se equiparar
tem que
Se setor RIS3 tem
LA, APRIS3
e Deb,
outro
domínio
se equiparar
que apresentar
LA,apresentar
AP e DEB LA, AP e DEB
Se setor
RIS3então
tem LA
e AP,
então
para outro
domíniotem
se equiparar
tem que
LA e AP
Se setor RIS3 tem
LA e AP,
para
outro
domínio
se equiparar
que apresentar
LA apresentar
e AP
Critério de identificação
dos elementos
dos
domínios
alavancados
Se setor
RIS3 tem
então
para outro
domínio
se
equiparar
tem
que
apresentar
apenas
LA
Se setor RIS3 tem
LA, então
paraLA,
outro
domínio
se equiparar
tem
que
apresentar
apenas
LA
∈
Como determinar o peso de um domínio "não setor RIS3"?
Peso do Setor RIS3 [100%/n;100%]
3º Critério
LA, AP e Deb devidamente descritas (mesmo que não explícitas) (ver casos 17424, 19397)
Critérios qualitativos
qualitativo
setor RIS3 tem LA, AP e Deb, então para outro domínio se equiparar tem que apresentar LA, AP e DEB
Se umSeprojeto
apresentar 2 domínios, MIN(Peso Setor RIS3) = 50%
Se setor RIS3 tem LA e AP, então para outro domínio se equiparar tem que apresentar LA e AP
Se setor RIS3 tem LA, então para outro domínio se equiparar tem que apresentar apenas LA

Linhas de ação (LA); Atividades prioritárias (AP); Debilidades setoriais (Deb)

PROJETOS
ENQUADRADOS

Projetos Enquadrados

Sem Alinhamento

---------------------------------------------------------------------------------------

Grau de Alinhamento Baixo

Investimento enquadrado nas linhas de ação da RIS 3 Regional.

Grau de Alinhamento Médio

Investimento enquadrado nas linhas de ação e nas atividades prioritárias

+ L.A.

+ A.P.

da RIS 3 Regional.

+ Deb
Grau de Alinhamento Alto

Investimento enquadrado nas linhas de ação, nas atividades prioritárias e
que responde às debilidades setoriais.

Linhas de ação (LA); Atividades prioritárias (AP); Debilidades setoriais (Deb)

Aplicação dos critérios a projetos multidomínio:
Exemplo de projeto enquadrado em 3 domínios (Turismo, Saúde e Mar).
Análise anterior da variedade relacionada: 33,3% Turismo + 33,3% Saúde + 33,3% Mar
No Turismo investimento enquadrado em: 2 LA + 1 AP + 1 Deb
Na Saúde investimento enquadrado em: 1 LA + 1 AP
No Mar investimento enquadrado em: 1 LA + 1 AP

Resultado após aplicação dos critérios: 53% Turismo + 21% Saúde + 26% Mar

Linhas de ação (LA); Atividades prioritárias (AP); Debilidades setoriais (Deb)

(Re)Distribuição dos pesos por domínio RIS3
Ficha técnica: 22 candidaturas e 30 M€
(representam 9% das operações e 36% montante total aprovado)

Antes da aplicação dos critérios

Depois da aplicação dos critérios

(fundo aprovado)

(fundo aprovado)

12%

17%
1%

0%

5%

1%
5%
2%

12%

49%

67%

2%

25%

2%

Turismo

Mar

Agroalimentar

TIC

Saúde

Energia

Não enquadrado

Turismo

O peso do Turismo diminui de 67% para 49%.
O peso do Agroalimentar cresce de 12% para 25%.
O peso da Energia e da Saúde cresce para 5%.

Mar

Agroalimentar

TIC

Saúde

Energia

Não enquadrado

Notas finais
•

Informação qualitativa: Balcão 2020 vs análise e validação do técnico

•

Análise pro rata por domínio de especialização

•

Monitorização da variedade relacionada: projetos e fundo

•

Replicabilidade da metodologia noutros programas, além do PO Regional

•

Revisitação da RIS3 Algarve (2.0)

•

Territorialização da especialização inteligente regional (BI)

•

Animação do ecossistema de inovação regional e dinamização de procura e atores

•

Algarve 2030!

Obrigado!
Contactos:
(+351) 289 895 200
algarve2020@ccdr-alg.pt
http://algarve2020.pt/
facebook.com/CRESC.ALGARVE2020

