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O CreativeMED é um dos 13 projetos de capitalização do Programa MED da CTE (Cooperação 

Territorial Europeia), que visa integrar e promover os resultados de projectos transnacionais prévios 

tendo em vista o período de programação para 2014-2020. O CreativeMED foca-se particularmente 

na inovação e visa, portanto, contribuir para os processos em curso no âmbito das estratégias 

regionais de Smart Specialisation (S3 - Smart Specialisation Strategy). A abordagem Smart 

Specialisation é em si uma inovação política significativa, operacionalizando os objetivos da Europa 

2020 e incorporando a inovação social e não-técnica, de modo que a potencial contribuição de 

experiências do programa de Cooperação Territorial ganha uma nova relevância.  

 
De facto, num ambiente deprimido criado em todo o espaço mediterrânico pela crise financeira e de 

crescimento, torna-se cada vez mais urgente promover o alto nível de motivação, criatividade e 

inovação demonstrado nos projectos MED, que constituem a base do CreativeMED: 

 
Projeto Ano Parceiro líder Tema 

SMILIES  
 

2009-12 
 

Câmara do Comércio de 
Rethymnon (GR) 

Apoio a 99 ideias start-up inovadoras 

MEDLAB 2009-12 Região Central da 
Macedónia (GR) 

Living Labs para políticas de 
desenvolvimento regional  

TEXMEDIN 2010-13 Município do Prato (IT) Laboratórios inspirados na moda 
tradicional  

CHORD 2009-11 Província de Benevento 
(IT) 

Serviços inovadores na área do 
património cultural 

SOSTENUTO 2009-12 AMI de Marselha (FR) Cultura para a inovação económica e 
social 

 
Palavras-chave das iniciativas de base do CreativeMED (Projetos MED - CTE a capitalizar) 

 
O CreativeMED integra os principais resultados destas experiências para formular um modelo 

de política coerente, que mantém a base no desenvolvimento de atividades individuais que derivam 

de um quadro estratégico bottom-up (de cima para baixo) compatível com o que os decisores 

políticos precisam fazer para definir e executar uma estratégia de Smart Specialisation. O plano de 

trabalho de 18 meses do projeto desenvolve este modelo para se alinhar com os processos regionais 

S3 por forma a a) reunir os resultados e definir um “modo mediterrânico” comum para a inovação e b) 

apoiar a mobilização dos atores locais nas 12 regiões participantes para assim enriquecer o 

empreendedorismo, construir consensos e identificar oportunidades de cooperação inter-regional.  

 
A hipótese central do CreativeMED é que o Mediterrâneo tem necessidades e potencialidades 

específicas no que concerne à inovação e que emergem de uma análise SWOT preliminar e da 

identificação de fatores de sucesso específicos à região mediterrânea: ancoragem cultural, 

organizações em rede aberta, inovação combinada, novos modelos de negócio e valores partilhados. 

Tal leva a uma visão colectiva da criatividade composta por três elementos fundamentais, abaixo 

exposta. 
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A visão CreativeMED para o espaço mediterrânico (MED) 

 
Integrar esta visão baseada na criatividade com políticas mais tradicionais implica considerar 

diferentes formas de inovação – científica, técnica, social e instrumental – não como diferentes 

abordagens e sim como diferentes dinâmicas que se expandem em sinergia. Através da interação 

constante, formam um “panorama de inovação” que evolui enquanto sistema interativo através das 

fases de maturação, desde as primeiras ideias até à captação social e assimilação no dia-a-dia e nos 

processos de trabalho das regiões. Promover tais dinâmicas de inovação exigirá claramente a 

integração na política atual de novos métodos, novos atores e novas iniciativas, muitos dos quais já 

experimentados com sucesso em projetos de Cooperação Territorial. 

O objetivo final do CreativeMED é, portanto, apoiar as regiões no início deste processo de integração 

e aperfeiçoamento. Para tal, o CreativeMED desenhou um quadro de referência S3 comum articulado 

de acordo com os seis principais elementos que compõem um projeto de políticas e um programa de 

implementação. 

 
Substância Processo 

Visão 

Construção política 

Medidas 

Governança 

Ferramentas políticas 

Indicadores 

 
Quadro de Referência comum de S3 do CreativeMED 

 

Delinear a estratégia para a região mediterrânica com base neste quadro de referência permite ao 

CreativeMED fazer contribuições concretas e tangíveis, acompanhando cada etapa com um 

reforço gradual de consciencialização, consenso e adesão por parte dos agentes regionais e 

identificando os possíveis caminhos que facilitem a interação entre as ideias e actividades que 

emergem de baixo para cima e o planeamento S3 determinado de cima para baixo. Acima de tudo, ao 

acompanhar os caminhos específicos que os diferentes tipos de atores tomam através dos seis 

elementos do modelo, é promovida a integração da inovação social e de novas abordagens 

baseadas na criatividade no desenvolvimento regional, tal como fica expresso na visão criativa 

colectiva acima apresentada, com estratégias territoriais e investimentos em políticas de inovação.  

 
A contribuição específica é evidente a partir da análise de cada um dos seis elementos: 
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• Visão: o CreativeMED pode ajudar as regiões a implementar as suas visões Smart de 

forma mais efectiva ao alargar as energias e criatividades territoriais para uma maior 

variedade, tanto no contexto do modelo mediterrânico comum como no contexto das 

especificidades territoriais. 

• Construção política: o CreativeMED pode alargar o âmbito de possíveis estruturas do 

programa, normalmente apoiada em eixos ou áreas temáticas prioritárias, para incluir 

abordagens espaciais, dinâmicas de inovação e pesquisa multidisciplinar. 

• Medidas: o CreativeMED pode ampliar o conjunto de ações específicas com base nas 

experiências dos projetos capitalizáveis, para incluir: sistematização do conhecimento, 

construção de parcerias estratégicas, promoção da aprendizagem coletiva, ampliação da 

participação, integração de plataformas de serviços, estabelecimento de facilidades de 

interação e acompanhamento de ideias start-up inovadoras. 

• Governança: o CreativeMED alarga o âmbito das questões de governança para além da 

gestão política para incluir os ecossistemas de inovação promovidos; os projetos 

capitalizáveis sugerem princípios comuns, abordagens e questões em aberto para ajudar a 

promover uma dinâmica de inovação aberta e participativa, com boa gestão. 

• Ferramentas políticas: os projetos de fundo do CreativeMED lançam um conjunto de 

opções para melhorar o kit de ferramentas de opções disponíveis para além dos 

tradicionais concursos, para incluir: novas condicionalidades nos concursos tradicionais, 

financiamento de serviços e infra-estruturas, formação e capacitação, fundos equiparados, 

ações promocionais e o uso inovador de redes sociais.  

• Indicadores: o CreativeMED destaca a importância de ampliar tanto o conjunto como o 

uso de indicadores, para além da comum contagem de patentes e monitorização de 

estados; o trabalho está de facto orientado para apresentar indicadores capazes de 

identificar e avaliar os processos de inovação social e territorial quer para fins de 

monitorização, quer para apoiar os processos de auto-governança. 

 
Como o quadro de referência comum do CreativeMED é essencialmente descritivo – os aspectos 

prescritivos derivam das diretrizes da Smart Specialisation, da visão MED para a criatividade coletiva 

e das estratégias individuais regionais – é importante compreender como pode ser aplicado na prática 

para atingir os objectivos comuns. Cinco abordagens não-exaustivas são brevemente apresentadas 

da seguinte forma: 

 

• Mapear o modelo CreativeMED no sentido do desenvolvimento S3: apesar dos seis 

elementos do quadro de referência CreativeMED não pretenderem constituir um modelo 

processual, alguns dos seus elementos assemelham-se ao processo de desenvolvimento 

S3 indicado pela DG Regio. Apesar das regiões necessitarem de seguir caminhos de 

desenvolvimento sincronizados com a estratégia europeia global, é também importante 

sublinhar que todos os elementos interagem a cada passo. Para cada elemento, destaca-se 

o que as regiões fazem e como pode o CreativeMED apoiar o processo. 
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• Construir parcerias locais para a sua implementação: o impacto a longo prazo das 

estratégias regionais S3 vai depender muito das parcerias estáveis na inovação que serão 

construídas ao longo dos sete anos do período do programa. O CreativeMED visa apoiar o 

processo de formação de parcerias, identificando e promovendo a interoperabilidade dos 

três grupos de trabalho - decisores políticos, atores locais e regionais e especialistas 

técnicos - cruciais para a implementação de cada aspecto do quadro de referência comum. 

• Desenvolvimento de políticas enquanto processo de aprendizagem: o CreativeMED aplica 

o conceito de "aprendizagem política" nas suas atividades com os grupos de trabalho 

locais, baseando-se no modelo que alicerça a aprendizagem da governança política em 

três níveis: reagir, reenquadrar e transformar. O papel específico do conjunto de 

ferramentas e ações do CreativeMED é traçado tendo em conta cada um desses processos 

de aprendizagem. 

• Integrar as boas práticas da CTE: o quadro de referência do CreativeMED pode ser usado 

como um filtro para mapear os resultados dos diferentes projetos do Programa MED de 

acordo com as etapas de delineação e revisão do "ciclo" S3 determinado pela DG Regio. 

Isso pode facilitar, por exemplo, a identificação de resultados específicos que podem 

ser capitalizados no futuro período de programação. 

• Identificar indicadores relevantes de criatividade e inovação: ao cruzar os fatores de 

sucesso CreativeMED com o processo de desenvolvimento S3 indicado pela DG Regio, 

desenvolve-se um sistema de indicadores que reúne os índices existentes e os resultados 

dos projetos MED. O objetivo é definir em conjunto um quadro coerente de "medição da 

aprendizagem" potencialmente útil quer para os decisores políticos regionais quer para os 

agentes de inovação.  

 
A versão completa do Livro Verde está estruturada por forma a desenvolver os pontos acima de uma 

forma sintética, reportando sempre que necessário para o site do CreativeMED (e às referências aí 

citadas) para informações mais detalhadas. A primeira secção descreve o contexto político do 

Programa MED e da Smart Specialisation, seguida pela visão MED para a Smart Specialisation 

baseada na criatividade coletiva. A secção seguinte desenvolve os seis elementos do quadro de 

referência comum S3 e como eles se relacionam com os processos de desenvolvimento S3 regionais 

em curso. Segue-se uma breve explicação dos cenários do processo, utilizando concretamente o 

quadro de referência numa determinada região. Um anexo ao documento fornece uma breve 

descrição de cada um dos cinco principais projetos MED que alimentam o CreativeMED, com 

exemplos de ações piloto ou concretas de cada um:  

 

• SMILIES (apoio a 99 ideias inovadoras): Navio Penteconter; Sabor e Cultura - Naxos; 

Bolsas de senhora de feltro reciclado; Veículos convertidos a energia eléctrica para as ilhas. 

• MEDLAB (Living Labs para o desenvolvimento de políticas regionais): Rede de Living Labs 

andaluza; Monitorização ambiental no Lácio; Living Lab Territorial – Kypros; Fazenda 

Cultural da Favara. 
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• TEXMEDIN (Laboratório de moda de inspiração tradicional): Património industrial como 

um diferencial competitivo - a biblioteca digital TEXMEDIN; Museus do têxtil como centros 

de inovação; Laboratório de Inspiração de Atenas; Apoio personalizado a jovens designers. 

• CHORD (serviços inovadores de património cultural): Promoção cultural e do património 

nas áreas rurais da província de Sevilha; Intercâmbio de boas práticas com o cluster de 

património industrial PRIDES; Inspirador do projeto do FSE "Cultura: um motor para o 

emprego" na Andaluzia; Promoção de produtos típicos do Mediterrâneo em Solopaca. 

• SOSTENUTO (cultura para a inovação económica e social): Incubadora de empresas 

cultural e criativa; Experiência do bunker LETS; Laboratório de desenvolvimento do 

património cultural; Cluster de artesãos no vale de Chiana. 

 

 

 

 

 


