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O Livro Branco (White Paper) do CreativeMED aponta para um “modelo de inovação 

mediterrânico” que se baseia nos resultados das iniciativas de inovação transnacional 

anteriores e foi validado através da interacção com decisores políticos, especialistas e 

actores locais em 12 regiões do Mediterrâneo e aplicada aos processos em curso para a 

definição de estratégias regionais de inovação para o período de programação 2014-2020. 

O Livro Branco visa, assim, dar um contributo substancial para a compreensão da potencial 

contribuição da inovação para o bem-estar regional, bem como para os processos 

políticos através dos quais se atinge esse objectivo, com especial ênfase nas 

necessidades e potencialidades do Mediterrâneo.  

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 focou-se particularmente na inovação e visou, portanto, contribuir para os 

processos em curso no âmbito das estratégias regionais de Smart Specialisation (S3 - Smart 

Specialisation Strategy).  

De facto, a abordagem da Smart Specialisation (Especialização Inteligente) é por si só 

uma inovação política significativa que operacionaliza os objectivos da Europa 2020 no 

ambiente deprimido criado pela crise financeira e de crescimento económico que exige que 

os decisores regionais seleccionem e priorizem as áreas partilhadas de inovação onde a 

vantagem comparativa existe ou pode ser alcançada em relação à concorrência externa a 

curto e médio prazo.  

Esta actividade, embora focada na demanda pela excelência global, não ocorre nem num 

vácuo nem de acordo com uma fórmula padrão mas sim profundamente enraizada nas 

condições territoriais - actores, dinâmica, governança, redes e cadeias de valor - e alia 

aspectos sociais e institucionais a conceitos de inovação científica e industrial. A 

definição da estratégia S3 é igualmente um processo de melhoria contínua, com base em 

tentativa e erro, o que implica a adopção de um sistema de avaliação multivariada e, em 

última instância, a aquisição e culto de uma considerável capacidade de aprendizagem por 

parte de todas as partes interessadas envolvidas.  

Os projectos MED que constituíram a base do CreativeMED destacaram a existência de um 

“modo mediterrânico comum” de desenvolvimento territorial baseado na criatividade 

colectiva cuja identificação, descrição e interpretação constituiu a nossa primeira tarefa. O 

CreativeMED integrou os principais resultados dessas experiências para formular um 

modelo de política coerente, que comprova a evidente importância das actividades 
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individuais realizadas bottom-up (de baixo para cima) num quadro estratégico num nível 

compatível com o que os decisores políticos precisam para definir, executar e rever a 

estratégia de Smart Specialisation.  

 

Projecto 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 e 
inovação na indústria têxtil 

CHORD 2009-11 Província de Benevento (IT) Serviços inovadores na área do património cultural 

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

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

 

Nos 18 meses de trabalho do projecto o modelo foi desenvolvido por forma a alinhá-lo com 

os processos S3:  

 Enriquecendo o processo de descoberta empreendedora (“a-spatial”, ver Foray) com 

considerações territoriais (“place-based”, ver Barca), adaptando-os às 

especificidades do espaço mediterrânico e identificando novas oportunidades para a 

cooperação inter-regional, de acordo com os novos regulamentos dos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento para o período 2014-2020; 

 Apoiando a mobilização dos actores locais nas 12 regiões participantes com 

ferramentas e indicadores para avaliar e rever o nível de implementação das 

estratégias S3 de acordo quer com novas dimensões novas quer outras por explorar 

dos projectos capitalizados pelo CreativeMED;  

 Avaliando o potencial de reconstrução das cadeias de valor quebradas ou 

incompletas e a criação de novas áreas de diversificação, dentro e através das 

fronteiras regionais, que podem garantir a ligação entre o desempenho económico 

e a qualidade de vida. 

 

Uma hipótese chave do CreativeMED é que o espaço mediterrânico tem necessidades e 

potencialidades específicas em termos de inovação, o que emerge de uma análise 

SWOT preliminar e da identificação dos factores de sucesso específicos das regiões do 

Mediterrâneo: ancoragem cultural, organizações em rede aberta, inovação combinada, 
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novos modelos de negócio e valores partilhados. Tal conduziu a uma visão colectiva 

da criatividade composta por três elementos fundamentais, abaixo exposta. 

 
 

 

 

A visão CreativeMED para o espaço mediterrânico (espaço MED) 

 

 

Integrar esta visão baseada na criatividade com políticas mais tradicionais implica 

considerar diferentes formas de inovação – científica, técnica, social e institucional – não 

como diferentes abordagens e sim como diferentes dinâmicas que se expandem em 

sinergia. Através da interacção constante, formam um “panorama de inovação” que evolui 

enquanto sistema interactivo através de 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 actual de 

novos métodos, novos atores e novas iniciativas, muitos dos quais já experimentados com 

sucesso em projectos de Cooperação Territorial. 

O objectivo final do CreativeMED foi, portanto, apoiar as regiões no início e desenvolvimento 

contínuo 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 projecto de políticas e um programa de implementação. 
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Quadro de Referência comum de S3 do CreativeMED 

 

Os peritos externos do CreativeMED consultados durante o ano de 2014 forneceram um 

feedback concreto que validou estes elementos, destacando a opção das regiões para 

interagir com os projectos e parceiros CreativeMED, alcançando assim um rico património 

de experiências. Mapear neste quadro as estratégias S3 de uma região do Mediterrâneo 

permitiu igualmente ao CreativeMED contribuir de forma concreta e tangível, acompanhando 

cada passo com um reforço da tomada de consciência, consenso e adesão dos actores 

regionais e identificando possíveis caminhos facilitadores para a interacção entre as ideias 

bottom-up e as actividades de planeamento.top-down. 

A contribuição específica do quadro de referência comum de S3 é evidente a partir da 

análise de cada um dos seis elementos:  

 Visão: o CreativeMED ampliou a visão regional S3 em todo o espaço mediterrânico 

para uma ampla gama de energias territoriais e criatividades, tanto no contexto do 

modelo mediterrâneo comum como das especificidades territoriais locais.  

 Construção política: o CreativeMED propôs 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 ampliou o conjunto de acções específicas com base nas 

experiências dos projectos capitalizáveis, para incluir: sistematização do 

conhecimento, construção de parcerias estratégicas, promoção da aprendizagem 

colectiva, ampliação da participação, integração de plataformas de serviços, 

estabelecimento de facilidades de interacção e acompanhamento de ideias start-up  
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 Governança: o CreativeMED mostrou o potencial de usar os ecossistemas de 

inovação desenvolvidos nos projectos capitalizáveis para neles incluir tópicos de 

governança e liderança que vão para além da gestão política e sugerir princípios 

comuns, abordagens em aberto e uma dinâmica de inovação participativa. 

 Ferramentas políticas: o CreativeMED providenciou uma série de ideias para 

melhorar o conjunto 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, iniciativas inovadoras de comunicação e propostas de 

cooperação inter-regionais.  

 Indicadores: o CreativeMED destacou a importância de ampliar tanto o conjunto 

como o uso de indicadores, para além da comum contagem de patentes e 

identificou com esse propósito um conjunto preliminar de variáveis para os processos 

S3 quer para enquadrar a perspectiva da inovação social e territorial, quer para 

apoiar os a auto-avaliação das estruturas de governança e reforçar a capacidade 

administrativa.  

 

Como o quadro de referência comum S3 do CreativeMED é essencialmente descritivo – os 

aspectos prescritivos derivam das directrizes da Smart Specialisation, da visão MED para a 

criatividade colectiva e das estratégias individuais regionais – é importante compreender 

como pode ser aplicado na prática para atingir os objectivos comuns. Deste modo, três 

cenários não exaustivos a aplicar após a conclusão das actividades do projecto foram 

desenvolvidos da seguinte forma:  

 Construir parcerias locais para a sua implementação: o impacto a longo prazo das 

estratégias regionais S3 irá depender muito de parcerias estáveis na inovação que 

serão construídas ao longo dos sete anos do período do programa. O CreativeMED 

visou apoiar o processo de formação de parcerias, identificando e promovendo a 

interoperabilidade de três grupos de trabalho - decisores políticos, actores locais e 

regionais e especialistas técnicos - cruciais para a implementação de cada aspecto 

do quadro de referência comum.  

 Construindo uma caixa de ferramentas (toolkit) baseado em indicadores de 

criatividade e inovação relevantes: um kit de ferramentas foi concebido, estendendo 

o sistema de análise comparativa da estratégia S3 à análise pré-condições regionais 

e utilizando indicadores específicos para os principais elementos do modelo do 

CreativeMED a fim de mapear e compreender o potencial de inovação de uma 

região. Tal permitiu a identificação de acções e iniciativas relevantes, incluindo as 
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das experiências-piloto dos projectos CTE anteriores, a introduzir nas estratégias 

regionais.  

 Construindo parcerias inter-regionais de inovação: um ponto de chegada natural do 

modelo, visão e quadro CreativeMED foi a identificação bottom-up (de baixo para 

cima) de uma série de propostas de projectos que abordam questões específicas de 

cooperação inter-regional, em conformidade com as isenções estabelecidas pelo art. 

70 (2) das disposições comuns sobre os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento. Estes foram apresentados durante a Conferência Final do 

CreativeMED realizada no Prato (Itália), a 10 de Dezembro de 2014.  

 

Acima de tudo, ao acompanhar as trajectórias específicas que os diferentes tipos de actores 

podem tomar através dos seis elementos do modelo, o quadro CreativeMED promoveu a 

integração da inovação social e de novas abordagens baseadas na criatividade para o 

desenvolvimento, tal como expresso na visão de criatividade colectiva, com investimentos 

em pesquisa e desenvolvimento e iniciativas focadas na tecnologia.  

Este documento resulta do Livro Verde CreativeMED publicado em Fevereiro de 2014 e do 

ampla processo de debate político e de consulta às partes interessadas que se seguiu. Está 

estruturado por forma a abordar os pontos acima mencionados de forma sintética, 

apontando sempre que adequado para o site do CreativeMED (http://www.creativemed.eu) e 

para as referências aqui citadas para informações mais detalhadas.  

 

A próxima secção descreve o contexto político do Programa MED, Europa 2020 e Smart 

Specialisation, seguida de uma descrição dos objectivos, processo de validação e de 

impacto do projecto CreativeMED. Na secção seguinte desenvolve-se o “modo 

Mediterrâneo" para a criatividade e inovação, descrevendo o modelo CreativeMED através 

da identificação, a partir dos cinco projectos capitalizados, dos factores-chave de sucesso, 

bem como de obstáculos a esta nova visão da inovação para a Smart Specialisation 

baseada na criatividade colectiva. A seguir analisam-se os seis elementos do quadro de 

referência comum e como estes se relacionam com os processos regionais de 

desenvolvimento S3. Seguem-se breves explicações sobre os três cenários principais a 

aplicar através do modelo CreativeMED elaborado no âmbito do projecto: as parcerias locais 

para o desenvolvimento de estratégias S3, o kit de ferramentas para a integração do modelo 

CreativeMED nos processos S3 e as propostas concretas para a construção de parcerias 

inter-regionais para a implementação das S3. 


