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O Projecto CreativeMED é um projecto de cooperação transnacional ancorado na necessidade de um novo modelo sócio-

económico baseado na Smart Specialisation.  

Partindo da necessidade de criar novos serviços e modelos de negócios que favoreçam a inovação e a criatividade ao 

serviço das economias regionais, o projecto visa elaborar um modelo de desenvolvimento bottom-up, apoiado por acto-

res públicos e em coordenação com os decisores locais. Pretende desenvolver um quadro de Smart Specialisation 

(Especialização Inteligente) baseado na economia da cultura, nas organizações em rede aberta, na inovação combinada, 

na aprendizagem colectiva e em valores partilhados.  

O QUE É A SMART SPECIALISATION? 

É um novo conceito de política de inovação concebido para promover o uso eficiente e eficaz 

dos investimentos públicos na investigação e pesquisa. O seu objectivo é estimular a inovação 

regional, a fim de alcançar o crescimento económico e a prosperidade, ao permitir que as 

regiões se concentrem nos seus pontos fortes.  

É um conceito de política inovadora que visa explorar e descobrir novas oportunidades tecno-

lógicas e de mercado, construindo assim vantagens competitivas regionais. 

Os recursos culturais locais – tangíveis e imateriais – são uma mais-valia 

endógena das comunidades. Aliados à criatividade humana e à inovação são 

motores do desenvolvimento económico e social, afirmando identidades 

locais, melhorando a qualidade de vida e bem-estar das comunidades e 

promovendo o diálogo e coesão.  

O NOSSO MODELO 

  O que devem as Regiões fazer No que pode o CreativeMED ajudar 

Visão Definir uma visão regional e definir prioridades Ajudar a modelar a visão regional de acordo com um qua-

dro comum baseado na criatividade colectiva e melhorar a 

comunicação inter-regional 
Construção políti-

ca 
Articular os objectivos e coordenar acções 

específicas de acordo com critérios temáticos 

ou espaciais 

Ajudar a garantir que as estruturas do programa são coe-

rentes com as boas práticas 

  
Medidas Definir as tipologias de actividades que vão 

contribuir para alcançar os objectivos definidos 
Propor medidas e acções inovadoras com base em experi-

ências bem sucedidas 
Governança Definir os papéis dos stakeholders e as estrutu-

ras que acompanham a execução da estratégia 

de Smart Specialisation 

Ajudar a construir modelos de governança complementares 

que assegurem um alcance eficaz e a participação dos 

actores locais 

  
Ferramentas 

políticas 
Adoptar instrumentos de política coerentes 

com os Regulamentos dos Fundos Estruturais 

2014-2020 

Promover a utilização de novos instrumentos políticos, 

orientados para a inovação 

Indicadores Identificar indicadores relevantes para medir a 

implementação de políticas. 
Incluir indicadores que atendam às necessidades dos acto-

res e projectos locais, ampliando o âmbito para incluir 

dinâmicas sociais, culturais e territoriais 

http://creativemedpt.wordpress.com/

