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Resumo 

O estudo analisa a dimensão territorial da IDTI apoiada pelos Fundos 
Estruturais e o Programa-Quadro. O estudo exaustivo dos motores da 
inovação revela a existência de factores de estrangulamento e de 
sucesso de uma abordagem territorial da IDTI. Os 23 estudos de casos 
ilustram estratégias de promoção da inovação e da inovação regional 
apoiadas pelos fundos europeus. O estudo sugere que sejam reforçadas 
as capacidades regionais para utilizar os fundos de coesão destinados à 
IDTI e melhorar a base local dos projectos de investigação.  
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SÍNTESE 

O objectivo da Estratégia de Lisboa já era ambicioso – que a União Europeia se tornasse 
“até 2010 a economia baseada no conhecimento mais competitiva e dinâmica” – quando foi 
proclamado em 2000. A aposta inicial, revista em 2005 – também enorme – era a de criar 
mais e melhores empregos através da modernização da economia europeia.  
 
Estes objectivos gerais foram redefinidos em objectivos específicos, a realizar no fim do 
próximo ano (2010): um investimento de 3% do PIB da Europa na Investigação e 
Desenvolvimento (I&D) e uma taxa de emprego de 70% da população activa. Um novo 
elemento veio juntar-se a esta matriz: a recessão da economia mundial com o seu impacto 
negativo sobre o emprego, o consumo e o investimento. O apoio e incentivos da UE à 
Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (IDTI) fazem parte das principais 
estratégias políticas utilizadas para realizar estes objectivos. 
 
Este estudo realizado para a Comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento 
Europeu examina toda esta problemática à luz da perspectiva segundo a qual nos 
encaminhamos para “uma territorialização das políticas europeias de IDTI”. Procede, para 
isso, a uma análise exaustiva de documentos e estudos publicados, complementada por 23 
estudos de casos de experiências de inovação na UE. São citados ao longo do estudo 
exemplos de casos pertinentes. No anexo, é apresentada uma amostra completa dos 
resumos dos estudos de casos. 
 
No Capítulo 2 são lançadas as bases do estudo, com uma tentativa de resposta à questão 
vital, óbvia, mas muitas vezes ignorada, de saber o que é realmente a inovação e quais 
são os factores determinantes para uma inovação bem sucedida do ponto de vista 
económico, tecnológico e social. Não se trata de um exercício académico de procura do 
conhecimento por si só. Compreender as realidades da inovação e os factores que 
favorecem a sua expansão é condição sine qua non para podermos avaliar as actuais 
medidas de apoio à inovação e propor soluções para aumentar a eficácia de futuras acções. 
 
O estudo mostra que o investimento público em IDTI tem efectivamente um impacto 
positivo sobre o crescimento e o emprego. Mas um impacto positivo que é mais visível a 
longo prazo. O investimento público facilita e estimula a inovação, mas é apenas um dos 
factores a ter em conta. Obter a associação certa de todos os factores torna-se, por isso, 
uma das chaves do sucesso. 
 
Depois de encontrada uma definição prática de inovação, o passo seguinte consiste em 
definir IDTI. O termo descreve, na realidade, um conjunto de processos que estão por 
vezes, mas nem sempre, interligados. Em grandes empresas ou em sectores de alta 
tecnologia, a inovação obedece muitas vezes a uma abordagem linear clássica, em que os 
departamentos de I&D criam novos produtos que passam seguidamente às fases de ensaio 
e produção dentro da empresa. Em empresas menos avançadas e em muitas pequenas e 
médias empresas (PME), as inovações provêm muitas vezes de outras fontes – redes 
informais, opiniões de clientes e fornecedores, instituições ou trabalhadores ligados à 
inovação. Identificar a estrutura económica real de uma região influenciará portanto a 
escolha das medidas de apoio à inovação. 
 
A inovação nasce quando as interacções entre a geração e a difusão dos conhecimentos e 
as interacções entre a aplicação e a exploração dos conhecimentos se encontram. Estas 
interacções acontecem in loco e na região – onde são frequentemente apelidadas de “buzz 
local” – e deveriam também fazer parte dos canais globais de transmissão da informação e 
da inovação. As PME estão por vezes excluídas das primeiras e, na maior parte 
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das vezes, não têm ligação às segundas. Os actores da política regional têm um importante 
papel a desempenhar na facilitação de “Sistemas de Inovação Regionais”, nos quais sejam 
identificados beneficiários potenciais, seguidamente integrados em ambientes “favoráveis à 
inovação”. 
 
A inovação é quase invariavelmente uma actividade que necessita de muita mão-de-obra e 
frequentemente também de muito capital. As economias de escala e o acesso ao 
financiamento operacional e de capital desempenham por isso um papel determinante para 
persuadir as empresas a arriscar os investimentos necessários e a apoiá-las quando o 
fazem. A inovação acaba assim por ser vista como um "bem público". A intervenção pública 
é essencial para contrabalançar as imperfeições do mercado. Se assim não for, a inovação 
continuará concentrada nas regiões que já têm antecedentes reconhecidos nesta matéria. 
 
Esse apoio pode cobrir um vasto leque de acções, que vão desde o desenvolvimento das 
infra-estruturas através de incentivos financeiros até à formação ou ao material de apoio. 
Os elementos de apoio ao nível organizativo e social podem revelar-se tão importantes 
como a inovação tecnológica para impulsionar a economia baseada no conhecimento em 
toda a UE. 
 
O capítulo 3 trata da dimensão territorial das actuais políticas europeias de IDTI. Vários 
instrumentos contribuem com importantes recursos para apoiar os objectivos de Lisboa no 
actual período de programação 2007-2013. Os principais instrumentos são os Fundos 
Estruturais, o Sétimo Programa-Quadro de Investigação (PQ7) e o Programa de 
Competitividade e Inovação (PCI). 
60% do Fundo de Coesão destinados à convergência e 75% dos fundos destinados à 
competitividade foram agora afectados a objectivos relacionados com Lisboa. Estas 
percentagens são obrigatórias para os antigos Estados-Membros (UE 15) e opcionais para 
os novos (UE 12). Os programas operacionais dos Fundos Estruturais consagram cerca de 
26 mil milhões de euros a medidas de IDTI. Este valor sobe para 86 mil milhões de euros 
se incluirmos o pacote de medidas relacionadas com a inovação. O 7.º Programa-Quadro 
tem um orçamento de 53 200 milhões de euros e o PCI contribui com mais 3 600 milhões. 
 
Estes instrumentos têm agora o mesmo período de programação, mas as decisões de 
financiamento são influenciadas pelo facto de terem diferentes objectivos de inovação e 
visarem públicos distintos. 
  
Os Fundos Estruturais tendem a concentrar-se na infra-estrutura de inovação e a maior 
parte dos fundos vai para os produtores de conhecimento. Resta, assim, relativamente 
pouco para o que poderíamos chamar governação da inovação. Esta concentração explica, 
em parte, e certamente perpetua, uma notável concentração de meios dos Fundos 
Estruturais destinados à IDTI nas regiões onde a inovação tem mais êxito. 
  
O PQ7 está centrado na excelência da investigação e, por isso, os que solicitam o 
financiamento do PQ são normalmente os que possuem maior potencial de excelência na 
investigação. O PQ7 apresenta, pela primeira vez, um elemento relacionado com as 
capacidades regionais e, juntamente com a iniciativa “Regiões do Conhecimento”, 
representa agora 8,35% do financiamento do PQ7. Os pedidos de apoio nestas rubricas 
ultrapassaram largamente os (reduzidos) recursos disponíveis. 
 
Coloca-se então a questão do excesso de concentração no lado da oferta por oposição à 
inovação orientada para a procura. O RIS/RITTS 1994-2006 foi uma iniciativa única que 
reuniu partes interessadas a nível local e as ajudou a analisar as suas necessidades e 
possibilidades de inovação. 
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Muitas vezes a questão de adoptar uma abordagem mais “tripla hélice” da inovação, 
envolvendo centros de produção e centros de aplicação do conhecimento e centros de 
administração local, nem é colocada, e muito menos respondida. 
 
O estudo conclui que existem recursos significativos, ainda que insuficientes, graças a 
diferentes instrumentos. Nenhum destes instrumentos foi especificamente concebido para a 
inovação regional enquanto tal e tendem a privilegiar aspectos da inovação, em vez da 
inovação como processo de coesão. 
 
Coloca-se então naturalmente a questão do papel da governação nas políticas de 
inovação, que é o tema do Capítulo 4. A governação desempenha um papel crucial nas 
economias baseadas no conhecimento e tende cada vez mais para a utilização de redes que 
envolvem todas as partes interessadas. 
 
Existe uma tendência compreensível para a concentração das políticas IDTI nacionais em 
zonas já bem sucedidas, nomeadamente as zonas urbanas centrais. As regiões menos 
favorecidas tendem portanto a procurar a ajuda das iniciativas europeias para compensar 
este desequilíbrio. Esta situação reforça a necessidade de redes de governação a vários 
níveis no domínio da inovação. As partes interessadas têm de trabalhar em conjunto a nível 
local (horizontalmente) e aos níveis nacional e europeu (verticalmente). 
 
A política de inovação exige que, depois de termos compreendido o processo de inovação 
passemos para um modelo de governação de aprendizagem política. Esta viragem não é 
nem homogénea, nem universal pois a inércia está presente em todas as estruturas de 
governação. O equilíbrio real entre a viragem na política de inovação e a inércia de 
algumas partes interessadas varia praticamente caso a caso. 
 
Para serem coroadas de êxito, as políticas de inovação regionais exigem capacidades 
organizativas, institucionais e financeiras que facilitem e apoiem a integração do sector 
empresarial regional em redes maiores. Embora esta condição recolha consenso, existem 
poucos recursos para desenvolver tais capacidades humanas e materiais a nível regional, 
em comparação com as capacidades de que dispõem os projectos. 
 
As estratégias e a execução das diferentes políticas e instrumentos europeus tendem a 
reservar um papel de gestão/aplicação/utilização às partes interessadas locais e regionais. 
O desenvolvimento de um sistema de governação de IDTI eficaz a vários níveis exigiria que 
fosse atribuído às partes interessadas locais um papel mais importante na concepção e 
definição de muitos elementos. 
 
As iniciativas comunitárias LEADER e EQUAL contribuíram, de facto, para a emergência de 
novos modelos de governação, particularmente a participação activa das partes 
interessadas locais, e para a inovação num contexto não tecnológico, mas societal e de 
governação. O LEADER+ contribuiu também para a emergência de projectos 
locais/territoriais. 
 
A experiência diz-nos que a capacidade que um organismo regional tem para se lançar na 
construção de redes operacionais juntamente com partes interessadas, como os agentes 
educativos e económicos locais, desempenha um papel pelo menos tão importante como o 
estatuto oficial do organismo regional em causa. 
 
No capítulo 5 procura-se reunir todos os diferentes elementos num conjunto relativamente 
coerente de conclusões e recomendações. 
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Compreender e ousar a inovação como um processo dinâmico e complexo no qual 
participam partes interessadas e que é influenciado pelo contexto em que se insere é 
condição sine qua non para a modernização da economia da Europa. A Estratégia de Lisboa 
precisa, por isso, de reforçar o papel da inovação regional como motor da mudança e do 
crescimento rumo a uma economia europeia mais moderna. 
  
As realidades regionais, e em particular as suas diferenças, têm de ser vistas como capitais 
do desenvolvimento e não como obstáculos. Assim, os decisores políticos devem evitar 
estabelecer e advogar abordagens da inovação "normalizadas”. As análises políticas têm de 
ser aprofundadas em termos da compreensão das necessidades e dos obstáculos da 
inovação em diferentes contextos industriais e regionais. As partes interessadas locais 
devem ser aconselhadas de forma clara e prática e o material necessário pode ter de ser 
produzido nas línguas nacionais. 
 
As regiões têm de ser chamadas a participar em todo o processo. Embora sejam 
certamente necessários recursos adicionais, a diversificação das estratégias a nível local e 
regional melhoraria os resultados relativamente aos níveis de investimento actuais. O papel 
das regiões na concepção e aplicação dessas estratégias deve ser reforçado. Trata-se de 
uma questão que tem mais a ver com a flexibilidade dos recursos e o apoio à criação de 
capacidades do que com competências oficiais. 
 
A inovação deve estar no centro das políticas de coesão e deve reforçar os processos de 
inovação em contextos regionais. A inovação precisa de adquirir maior importância – 
especialmente nas regiões mais desfavorecidas. As políticas europeias têm de apoiar, 
sustentar e reforçar novas estratégias políticas, nas quais esteja prevista a participação dos 
actores pertinentes que, em conjunto, concebam, executem e avaliem as estratégias. 
Alargar o objecto da inovação, desviando-a da perspectiva tecnológica para uma societal e 
organizativa, aceitar o princípio da “tripla hélice” (organismos públicos-investigação-
indústria) e estabelecer laços com as partes interessadas e os sistemas nacionais e 
internacionais é uma estratégia que merece ser estudada. Devem ser feitos esforços 
sistemáticos para encorajar e facilitar a comunicação e a cooperação interregionais. Mas 
todos os esforços serão inúteis se não existirem recursos financeiros suficientes.  
 
Devem ser apoiadas acções que reforcem o desenvolvimento de competências regionais, 
nomeadamente com incentivos e recursos para o desenvolvimento de estratégias regionais 
de inovação. Há que fazer esforços para reduzir ou atenuar os obstáculos com que se 
confrontam as regiões e as PME que beneficiam de estratégias de inovação no âmbito das 
diversas políticas sectoriais europeias. 
 
A eficácia da atribuição de fundos para fins específicos tem de ser avaliada e tem de ser 
conferida particular atenção às medidas destinadas a melhorar as capacidades de absorção 
regionais através da criação de capacidades. Mais capacidades e maior participação 
conduzirão provavelmente a estratégias diferentes em regiões diferentes. Os sistemas de 
financiamento devem portanto ser suficientemente flexíveis para poderem responder a 
estas diferentes estratégias, prevendo, inclusivamente, mais capital de risco e outros 
mecanismos de financiamento das empresas. 
 
O RIS/RITTS é o único instrumento europeu que apoia o desenvolvimento das políticas 
com base numa análise dos sistemas de inovação regionais, das suas capacidades e 
execução – incluindo a ligação em rede e o intercâmbio de experiências. Deveria ser 
restabelecido um programa com um objectivo idêntico. Têm de ser reforçados em todas as 
vertentes programáticas os elementos positivos da abordagem RIS/RITTS, especialmente a 
cooperação entre actores regionais de diferentes Estados-Membros e regiões. As políticas 
europeias desempenham um papel muito importante na orientação e no apoio a essas 
estratégias. A integração de estratégias políticas inovadoras – por exemplo, RIS/RITTS, 



Rumo à Territorialização das Políticas Europeias de I&D e de Inovação 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 
7

Leader e EQUAL – pode apresentar o risco de eliminar as “estratégias de nicho”, pois 
muitas vezes estas não se adaptam às políticas gerais. As políticas europeias são 
necessárias para estimular a inovação ao nível da concepção política.  
 
Embora a Política Europeia de Investigação deva continuar a apoiar a excelência, tem 
de ser prestada mais atenção a uma melhor integração dos projectos do 7PQ nas regiões 
onde são realizados. As iniciativas de ligação do 7PQ às partes interessadas e responsáveis 
políticos regionais encorajaram muitos projectos interessantes. Como a procura excedeu os 
fundos disponíveis, são urgentemente necessários mais recursos nesta área. 
  
A essência das diferentes restrições e estrangulamentos que este estudo identificou, e as 
recomendações que faz em termos da sua remoção ou, pelo menos, atenuação, levam-nos 
à conclusão de que a estratégia global tem de estar mais centrada nas regiões. Uma maior 
participação das partes interessadas regionais na concepção e execução das políticas 
fundamentais é um elemento essencial deste reforço da estratégia de base regional. 
 
Face à dimensão dos desafios que se colocam à inovação na Europa e à gravidade da 
recessão económica, serão seguramente necessários mais recursos. Estes seriam muito 
mais eficazes se as competências, perspectivas e ideias dos utilizadores finais fizessem 
parte integrante do processo de decisão sobre a melhor utilização a dar a esses recursos. 
 
 


