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Sumário Executivo 

O Livro Branco (White Paper1) 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 CreativeMED2 é um dos 13 projectos 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.  

                                                                        
1
 Versão original em http://www.creativemed.eu/images/pdf/CreativeMEDWhitePaper.pdf  

2
 Consulte o site do projecto em www.creativemed.eu ou o blog português www.creativemedpt.wordpress.com  

http://www.creativemed.eu/images/pdf/CreativeMEDWhitePaper.pdf
http://www.creativemed.eu/
http://www.creativemedpt.wordpress.com/
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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 

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 

 
Projectos-chave 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”, Foray3) com 

considerações territoriais (“place-based”, Barca4), 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 com novas dimensões ou por explorar proporcionadas pelos 

projectos capitalizados pelo CreativeMED;  

                                                                        
3
 Dominique Foray, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, defende que “a melhor aposta é tentativa e erro 

empresarial: as prioridades serão identificadas onde e quando as oportunidades descobertas pelos empresários”. 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/63241/Foray_130124  
4
 Fabrizio Barca, autor de um relatório independente a pedido do Comissário Europeu para a Política Regional - 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/pdf/report_barca_v0306.pdf, atesta a importância do 
espaço para o desenvolvimento e política de coesão: “a concentração de consumidores, trabalhadores e 
empresas num lugar ou área, em conjunto com as instituições formais e informais que fazem uma aglomeração 
coesa, tem o potencial de produzir externalidades e retornos crescentes”.  

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/63241/Foray_130124
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/pdf/report_barca_v0306.pdf
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 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 possam 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 duma análise SWOT 

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

Mediterrâneo: ancoragem cultural, organizações em rede aberta, inovação combinada, 

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 actores 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 
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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. 

 

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 duma 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 (baixo-cima) e as actividades de planeamento top-down (cima-baixo). 

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

estabelecimento de facilidades de interacção e acompanhamento de ideias start-up  

 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 

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) baseada em indicadores de 

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

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

e utilizando indicadores específicos para os elementos do modelo CreativeMED a fim 

de mapear e compreender o potencial de inovação duma região. Tal permitiu 
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identificar acções e iniciativas relevantes, incluindo as 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 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 dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento5. 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 

amplo 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 

mediterrânico" 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 doz 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. 

                                                                        
5
 Que prevê que 15% dos fundos possam ser gastos em território fora da UE 

http://www.creativemed.eu/
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O contexto político 

A iniciativa de capitalização MED 

A Cooperação Territorial Europeia (CTE) é co-financiada pelo Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER) e apoia programas de cooperação transfronteiriços, 

transnacionais e inter-regionais. O orçamento de €8,7 mil milhões para este objectivo 

representa 2,5% do total alocado à Política de Coesão 2007-13. O Programa MED é uma 

iniciativa de cooperação transnacional no âmbito da CTE que prevê a colaboração entre as 

regiões europeias do Mediterrâneo. 

Dos 144 projectos financiados pelo programa MED no período de 2007-2013 em 7 convites 

para apresentação de propostas, cerca de metade de algum modo abordavam questões 

sobre inovação (apoio aos processos de inovação, desenvolvimento de ferramentas de 

apoio a PME – pequenas e médias empresas, ligação entre instituições de I&D e empresas, 

etc.). A inovação em si constituiu um dos quatro eixos prioritários do programa (eixo 

prioritário 1 “reforçar as capacidades de inovação”, sendo os outros o meio ambiente, a 

acessibilidade territorial e o desenvolvimento regional equilibrado), com os objectivos 

específicos de "incentivar a divulgação de tecnologias inovadoras e o know-how e reforçar a 

cooperação estratégica entre os sectores público e privado” (traduzido do inglês)6.  

Após duas grandes chamadas do concurso (quase 1.000 proponentes e apenas 100 

projectos seleccionados), a estratégia do programa MED progrediu para uma abordagem 

mais específica e estratégica. Essa mudança levou à configuração de convites diferentes, 

alguns bem experimentais no contexto da Cooperação Territorial Europeia. Foi o caso da 

chamada de capitalização a que o CreativeMED pertence (MED CAP) e que resultou na 

aprovação de 13 projectos. Este foi o corolário de um processo que envolveu diferentes 

acções, desde reuniões com os decisores locais a revisão de pares e outras análises, 

suportados por ferramentas on-line como a Biblioteca MED7, que reúne os resultados-chave 

de todos os projectos finalizados.  

O processo de capitalização do Programa MED foi criado como um exercício de grupo, 

visando o envolvimento de todas as partes interessadas no programa, com dois propósitos 

principais:  

                                                                        
6
 http://www.programmemed.eu/en/the-programme/programme-themes/innovation.html para mais informações 

7
 http://www.programmemed.eu/en/library/library.html  

http://www.programmemed.eu/en/the-programme/programme-themes/innovation.html
http://www.programmemed.eu/en/library/library.html
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 Lançar um olhar crítico e analítico sobre as experiências passadas e actuais do 

Programa e seus projectos, a fim de obter conhecimento e melhorar as práticas 

durante o actual período de programação;  

 Sustentar as acções e estratégias para 2014-2020 considerando as novas 

tendências, desafios, debates (incluindo perspectivas macrorregionais) e a estratégia 

Europa 2020.  

O objectivo foi permitir aos actores e decisores locais aprender com a experiência de 

cooperação, partilhar conquistas e assim obter conhecimento mútuo e estruturar e divulgar 

tais experiências e as lições aprendidas, promovendo e compartilhando-as com outros 

actores não directamente envolvidos. O projecto CreativeMED, uma dessas operações de 

capitalização, foi alicerçado especificamente em cinco projectos de inovação do programa 

MED e na potencial relevância destes para as estratégias regionais de inovação para o 

período de programação 2014-2020.  

 

Smart Specialisation e Europa 2020 

O quadro em que as autoridades locais por toda a Europa estão a projectar as suas 

estratégias de inovação para 2014-2020 evoluiu significativamente desde o período em que 

os programas actualmente em vigor foram desenvolvidos. A Estratégia de Lisboa, com sua 

ênfase na competitividade e no conhecimento da economia, foi substituída pela Estratégia 

Europa 2020, com o objectivo de construir uma economia inteligente, sustentável e 

inclusiva. As estratégias de inovação regionais, em particular, estão agora a ser 

enquadradas num processo denominado Smart Specialisation, de especialização inteligente, 

uma abordagem estratégica para o desenvolvimento económico através do apoio às 

actividades de Investigação & Inovação (I&D).  

A Smart Specialisation tem tido um impacto significativo na política regional e na Europa 

2020: a) a inovação em si é hoje considerada o coração da Europa 2020, sendo, portanto, 

uma prioridade estratégica a nível regional, nacional e europeia e b) os orçamentos de I&D, 

o domínio de intervenção da especialização inteligente, provavelmente continuarão em 

crescimento constante por toda a União Europeia. No período de programação 2006-2013, a 

I&D representou uma média de 26% dos Programas Operacionais regionais, totalizando 

mais de €86 mil milhões, mais que em todo o 7º Programa-Quadro de Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico (7º PQ). 
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Além disso, o processo S3 em si constitui uma inovação na elaboração de políticas em três 

aspectos: 

 Primeiro, é uma condicionalidade “ex-ante”, o que significa que cada região tem que 

definir uma estratégia compatível com as suas necessidades e potencialidades 

específicas antes de concorrer a fundos europeus em I&D. A existência de quase 

três centenas de documentos relacionados com as estratégias S3 (incluindo 271 

estratégias regionais e programas operacionais, 28 acordos de parceria nacionais e 

outros documentos elaborados a nível nacional), levou ao exercício de política de 

coordenação de maior escala na história da UE, actualmente incorporado na 

Plataforma S3 e suportado por uma comissão do Instituto de Estudos de Prospectiva 

Tecnológica de Sevilha; 

 Segundo, o quadro da Estratégia Europa 2020 para a S3 ampliou 

significativamente a definição de inovação e, portanto, a natureza e alcance das 

potenciais políticas e acções. Os relatórios de 2011-12 referem já um mix de 

"inovação técnica e não técnica". As suas conclusões foram baseadas numa crítica ao 

fraco retorno sobre o investimento das políticas tradicionais de inovação, bem como 

numa nova consciência do potencial da criatividade (maior que da investigação) para a 

inovação, de como o design e o marketing podem trazer benefícios para as empresas 

a curto termo, por exemplo.  

 Terceiro, a estratégia S3 representa uma inovação na forma de fazer política, a 

mudança de uma abordagem linear análise-estratégia-implementação para um 

processo mais aberto, interactivo e participativo. Citando a Plataforma S38, “a 

especialização inteligente envolve um processo de desenvolvimento de uma visão, a 

identificação de vantagens competitivas, a definição de prioridades estratégicas e o 

uso de políticas inteligentes para maximizar o potencial de desenvolvimento do 

conhecimento de qualquer região, seja ele forte ou fraco, high-tech ou low-tech” 

(originalmente inglês). Tal tem promovido processos de inovação institucional 

difundidos dentro de cada região que incluem novos procedimentos e novas 

estratégias de envolvimento dos decisores locais, uma mudança de postura nas 

negociações top-down para um papel de facilitador dos processos políticos 

emergentes.  

Pela sua própria natureza, o tipo de medidas políticas previstas são elas próprias 

inovadoras, pelo que existem poucas orientações metodológicas a seguir. A DG Regio 

(Directorate General Regional Policy / Direcção-Geral da Política Regional) publicou em 

                                                                        
8
 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home  

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
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Março de 2013 um Guia para a Inovação Social (“Guide to Social Innovation”)9. Sendo um 

excelente guia, não está contudo claro como devem as regiões conciliar as novas 

abordagens com as instituições locais, como clusters industriais ou centros de investigação 

universitários. O Guia para a Governança RIS3 (RIS3, Research and Innovation Strategies 

for Smart Specialisation / Estratégias de Investigação e Inovação para a Especialização 

Inteligente) de Willem Reek (“RIS3 Governance Guide”10), publicado pouco depois, é 

também um guia útil, mas trata a governança num contexto culturalmente diferente das 

regiões mediterrânicas. A Plataforma S3, apoiada pelo IPT em Sevilha, promoveu essas e 

outras iniciativas de orientação e apoio, mas o seu papel no futuro é ainda incógnito, assim 

como o da investigação sobre as valiosas lições aprendidas durante este processo.  

A um nível mais amplo, as inovações políticas introduzidas pela Smart Specialisation 

colocam uma pressão significativa sobre as autoridades de programação regional 

para se adaptarem a novos procedimentos, novas abordagens, novos actores e a 

níveis não familiares de envolvimento dos actores locais. O impacto do processo S3 

nos sistemas regionais de inovação, e em particular sobre as administrações regionais 

responsáveis pela definição das estratégias, é já sentido, especialmente nas regiões de 

convergência no Sul e no Leste da Europa, onde são alocados o grosso dos orçamentos. O 

inquérito realizado pela Fraunhofer ISI a peritos e autoridades regionais em 2013 sobre 

novas abordagens S3 (“Smart Specialisation Approaches: a new policy paradigm on its way 

from concept to practice”11, abordagens da especialização inteligente: um novo paradigma 

de política desde o conceito à prática), revela que “um processo completamente novo" ou 

"adaptações significativas dos processos existentes" foram feitas por 70% dos inquiridos no 

sul da Europa (o mesmo valor para os novos Estados Membro), em comparação com 50% 

no Centro e 33% na Europa do Norte. Tal resulta em "adaptações muito substanciais" ou 

"alterações notáveis" nas políticas de inovação para 43% dos entrevistados no Sul da 

Europa (65% nos novos Estados Membro), em comparação com 26% no Centro e 33% na 

Europa do Norte.  

 

Objectivos e processo do CreativeMED 

Num ambiente deprimido criado pela crise financeira e de crescimento em toda a região 

mediterrânica, torna-se cada vez mais urgente aproveitar o capital territorial e cultural 

para co-criar novos serviços e modelos de negócios que permitam a transformação de 

                                                                        
9 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_2013.pdf  
10

 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/72857/Governance%20Guide%20RIS3_09_10_2013.pdf  
11

 http://www.isi.fraunhofer.de/isi-wAssets/docs/p/de/vortragsfolien/regionen_cluster/S3_Projekt_final.pdf#!   

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_2013.pdf
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/72857/Governance%20Guide%20RIS3_09_10_2013.pdf
http://www.isi.fraunhofer.de/isi-wAssets/docs/p/de/vortragsfolien/regionen_cluster/S3_Projekt_final.pdf
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ideias inovadoras e criativas de empreendedorismo em bem-estar económico e 

prosperidade. Vários projectos MED dão provas dum alto nível de motivação, criatividade e 

inovação para enfrentar este desafio, envolvendo autoridades públicas, os agentes 

económicos, as PME, os jovens empresários e os cidadãos em geral. Na realidade, as 

percepções políticas específicas adquiridas com tais experiências fazem prever o 

surgimento de um novo modelo socioeconómico para a Smart Specialisation cujos limites 

ainda estão a ser definidos mas cujo potencial impacto é já evidente no processo S3, como 

mostra o estudo Fraunhofer. 

O CreativeMED capitalizou os resultados de cinco desses projectos - MEDLAB, SMILIES, 

TEXMEDIN, CHORD e SOSTENUTO – em conjunto com iniciativas semelhantes. Os 

resultados demonstram uma propensão especial para a busca de um novo modelo de 

inovação com base em aspectos como ancoragem cultural, organizações em rede aberta, 

inovação combinada entre tecnologia avançada e artesanato tradicional, aprendizagem 

social e valores comuns relacionados com a sustentabilidade e igualdade de oportunidades.  

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 

 
Projectos-chave do CreativeMED (Projetos MED - CTE a capitalizar) 

 

A ideia central do CreativeMED é que através da partilha de reflexões sobre esses 

“fragmentos” emergentes, um modelo coerente de um “modo mediterrânico” para a inovação 

possa ser desenvolvido e, de seguida, alinhado com os processos de Smart Specialisation 

das regiões mediterrânicas. Este objectivo foi abraçado pelos 12 parceiros de 12 regiões 

de 8 países, com a cidade de Prato (IT) a liderar esta parceria entre autoridades públicas, 

câmaras do comércio, agências de desenvolvimento e instituições de pesquisa. A 

abordagem baseou-se num método de aprendizagem política a diversos níveis que permitiu 

o desenvolvimento de um modelo – apresentado pela primeira vez no Livro Verde do 

CreativeMED12, do início de 2014 – em parceria com três grupos de trabalho: 

                                                                        
12

 http://creativemedpt.files.wordpress.com/2014/02/creativemed-green-paper.pdf, em inglês. Sumário executivo 
em português: http://creativemedpt.files.wordpress.com/2014/03/creativemed-livro-verde-se-pt.pdf  

http://creativemedpt.files.wordpress.com/2014/02/creativemed-green-paper.pdf
http://creativemedpt.files.wordpress.com/2014/03/creativemed-livro-verde-se-pt.pdf
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 Um Conselho Consultivo composto por 5 decisores políticos de alto nível da União 

Europeia, estabelecido para validar a exequibilidade da abordagem CreativeMED 

em relação aos diferentes programas e instrumentos de política europeus. O 

Conselho Consultivo reuniu-se presencialmente durante os Open Days 2014 em 

Bruxelas e na Conferência do CreativeMED em Atenas (realizada sob a égide da 

Presidência Grega da UÉ) em Abril de 2014. Cada membro contribuiu, ainda, com 

comentários pormenorizados sobre o primeiro guião da abordagem 

CreativeMED, o denominado Livro Verde; 

 Um grupo de peritos, profissionais em inovação e políticas de inovação, alguns deles 

consultores externos dos parceiros, analisou e comentou o modelo CreativeMED, 

sobretudo nos workshops abertos realizados no contexto das reuniões de parceiros 

trimestrais do projecto que se realizaram em diversos locais. Responderam, além 

disso, a um extenso inquérito projectado para testar e priorizar os diferentes 

elementos do modelo, conforme o destacado nas secções a seguir; 

 Vários grupos locais e regionais foram criados, fomentados por cada uma das 12 

regiões participantes. Seguindo diferentes metodologias e processos de interacção, 

todos estabeleceram uma ligação entre o CreativeMED e os processos de Smart 

Specialisation em curso e mediram a sua potencial coerência e relevância para 

as estratégias regionais.  

Este processo tem proporcionado vários inputs e a validação do modelo CreativeMED 

estabelecido no presente Livro Branco.  

 

Implementação do Modelo CreativeMED  

O CreativeMED aplicou o conceito de política de aprendizagem às suas actividades locais, 

inspirando-se no modelo de "tripla hélice" que situa a aprendizagem a três níveis: reacção, 

reenquadramento, e transformação. A teoria mais popularmente usada, a da aprendizagem 

de “dupla hélice” de Argyris e Schön13, enfatiza que reflectir sobre os efeitos de cada acção 

pode resultar numa importante mudança de comportamento ao reconhecer, e 

posteriormente corrigir, eventuais desvantagens ou contradições implícitas. Com base na 

dupla aprendizagem, o conceito de aprendizagem de tripla hélice está relacionado com as 

mudanças e transformações que os indivíduos, grupos e sociedades entendem como 

formas desejáveis de viver e pode ser caracterizado como inovação e implicar mudanças 

radicais nos regimes actuais. No geral, estas teorias impõem que um processo de reflexão e 

                                                                        
13

 Argyris, C. e Schön, D.A. (1978), Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Addison-Wesley, 

Reading, MA. 
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questionamento, mais do que a simples utilização da informação, esteja no centro da 

mudança. 

O papel específico das ferramentas e acções do CreativeMED enquadra-se nestes ciclos de 

aprendizagem, como mostra o diagrama que se segue.  

 

Representação gráfica do conceito de aprendizagem de tripla hélice
14

 

 

Impactos do Modelo CreativeMED 

A abordagem da Smart Specialisation foi anunciada pela primeira vez em 2011. Quando o 

CreativeMED começou (Julho de 2013) os processos políticos estavam já em curso na 

maioria das regiões. A data intermédia determinada para a aprovação e apresentação de 

estratégias à Comissão foi 22 de Julho de 2014. Actualmente muitos proponentes estão 

ainda em processo de resposta às observações dos serviços da Comissão e o prazo final 

para a verificação das condicionalidades ex-ante foi definido para final de 2016. Nenhum 

processo de especialização inteligente estará concluído antes da aprovação das estratégias 

e deverá ser acompanhado pelas medidas de execução previstas nos programas 

Operacionais Regionais até 2020. 

                                                                        
14

 Legenda: a azul – políticas, programas, projectos, resultados. 1º nível, reagir – indicadores – análise e revisão 
dos projectos MED à luz dos processos de Smart Specialisation. 2º nível, reenquadramento – guias – 
brainstorms colectivos bottom-up em parceria e em três grupos de trabalho, preparação de um toolkit para uma 
melhor implementação. 3º nível, transformação – recomendações políticas para as autoridades de gestão, 
corpos intermediários e outros decisores regionais. 
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Não foi pretensão do CreativeMED substituir as actividades desenvolvidas pelos decisores 

políticos regionais (como a identificação de prioridades regionais) mas antes desempenhar 

um papel complementar ao acompanhar e reforçar os processos de Smart Specialisation na 

fase final de definição de prioridades, na fase determinante de definição de acções e 

instrumentos e durante a implementação no terreno. O contacto com os grupos de trabalho 

durante o ultimo ano já demonstrou o impacto do modelo CreativeMED a três níveis: 

 Macro: Enquanto esforço de colaboração entre os projectos base do CreativeMED e 

as 12 regiões participantes, o modelo tem tentado definir uma visão macrorregional 

alargada ao Mediterrâneo, alinhando-se com as características comuns de um "Modo 

Mediterrânico" para a criatividade e inovação e ajudar as regiões dentro dessa área 

a situar, monitorar e avaliar as suas prioridades S3 seleccionando-as dentro de um 

quadro mais amplo para a cooperação inter-regional. 

 Médio: Ao comparar e interpretar os dados dos projectos capitalizáveis, o modelo abriu 

o caminho para uma tentativa original de construir iniciativas concretas de baixo 

para cima para a cooperação inter-regional, com o objectivo de reconstruir 

cadeias de valor quebradas ou incompletas ao serviço dos objectivos S3 regionais. 

Em muitos casos, tal tem contribuído para o processo de descoberta empreendedora, 

ao identificar e estabelecer as potencialidades regionais “ocultas” e as comunidades 

inovadoras. 

 Micro: Ao mobilizar os actores locais e explorar opções para a aplicação concreta do 

projecto em cada uma das 12 regiões, o modelo CreativeMED despertou 

mecanismos de aprendizagem política e construiu e fortaleceu parcerias de 

inovação socioeconómicas como plataformas para a implementação e avaliação 

de estratégias de regionais de Smart Specialisation. Tal tem sido complementado 

com a introdução de um conjunto preliminar e exemplar de indicadores, incorporando 

aspectos da criatividade colectiva para os processos de monitorização e revisão S3.  

Na sua abordagem específica com vista a estes objectivos, o CreativeMED demonstrou 

como os seus projectos capitalizáveis podem fornecer dados para um modelo geral 

que é ao mesmo tempo conceitual e operacional na sua natureza. Este, por sua vez, 

constitui um meio para salientar a importância de métodos específicos e de projectos com 

novas ideias nos novos quadros políticos que compartilham e foram inspirados pelo mesmo 

modelo de inovação. O modelo CreativeMED influenciou directamente as estratégias de 

especialização inteligente em 6 das 12 regiões participantes e estabeleceu parcerias 

estáveis de inovação em 4 regiões, dando origem a planos concretos para inúmeras cadeias 

de valor trans-regionais em áreas que vão desde infra-estruturas regionais em nuvem a 

queijos tradicionais.  
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O CreativeMED tanto desencadeou e guiou um mecanismo de aprendizagem política 

alinhado com o processo de Smart Specialisation como provavelmente continuará a 

acompanhar processos de inovação regional ao longo dos próximos anos. A necessidade de 

um maior alinhamento entre as acções e iniciativas regionais, inter-regionais e 

transnacionais foi identificado neste processo, o que precisa ser explorado no decorrer do 

período de programação de 2014-2020. 
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Inovação no espaço mediterrânico 

Criatividade e inovação mediterrânicas 

Uma hipótese fundamental do CreativeMED é que o espaço mediterrânico tem 

necessidades e potenciais de inovação específicos, como dão conta as experiências dos 

projectos de fundo. Esta abordagem mediterrânica para a inovação baseia-se 

fortemente na criatividade localizada e de capital cultural, mais que em recursos físicos 

ou financeiros. O património das regiões mediterrânicas, de facto, desde os Gregos e 

Romanos até ao Renascimento, sustentou culturas distintas na Europa e as suas tradições, 

como a dieta mediterrânea e o estilo de vida, são também importantes para conferir um 

valor distintivo ao espaço mediterrânico.  

O "Modo Mediterrâneo" para a inovação pode ser compreendido no contexto do modelo de 

tipos culturais de Richard Lewis15. O modelo "linearmente activo" do anglo-saxão e das 

culturas nórdicas leva a um modelo de inovação com base no alinhamento entre recursos e 

actores; em contraste com o modelo "reactivo" das culturas asiáticas e o modelo de "multi-

activo" das culturas latinas, que leva ao modelo de inovação com base na criatividade. 

Modelo Lewis da Diferença Cultural
16

 

                                                                        
15

 http://www.riversdown.com/cross-culture/the-lewis-model  
16

 Legenda: à esquerda: tipos culturais: o modelo Lewis; à direita: linearmente activo, multi-activo e variações 
reactivas. Dentro do triângulo: chave: azul, linearmente activos – frios, factuais, planeadores decididos; vermelho, 

http://www.riversdown.com/cross-culture/the-lewis-model
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O espaço mediterrânico prevê não só o capital humano a partir do qual a criatividade e a 

inovação são desenvolvidas, mas também as necessidades específicas das comunidades (e 

seus potenciais mercados) para onde se devem orientar as políticas de inovação, incluindo 

questões como a energia e insularidade. Se considerarmos que a actual crise é estrutural - 

nas palavras do então presidente Barroso ao apresentar a Estratégia Europa 2020 “um 

mundo em mudança" – é necessário exigir novos modelos e valores para dela sair, 

dirigindo-se não só aos aspectos financeiros mas também às contradições ambientais e ao 

deficit democrático das nossas estruturas sociais actuais: abreviando, a inovação baseada 

na criatividade é uma proposição de valor para a economia global. 

Estes novos modelos “societais” podem emergir ao lançar um novo olhar sobre a inovação e 

a quem serve, tanto em espaços tradicionais de inovação, como nos campos da tecnologia 

da informação ou biomédicos, como em áreas como o turismo, a alimentação saudável ou a 

paisagem. Ser "inteligente, sustentável e inclusivo" requer uma abordagem integrada, em 

vez de tópicos separados de inovação, requer uma governação eficaz do processo de 

desenvolvimento por parte das administrações públicas, mais que apenas a promoção do 

avanço tecnológico. Além disso, dado que o crescimento pode ou não levar a empregos e 

prosperidade, o bem-estar e uma ocupação digna precisam de ser os objectivos reais, 

com uma melhoria no capital próprio (a distribuição da riqueza) como a força motriz da 

nossa visão de futuro.  

 

Inovação e “inteligência regional” 

Este modelo baseado na criatividade da inovação é, portanto, coerente com as tendências 

mais amplas na definição da inovação em si. A principal diferença para as políticas 

tradicionais de inovação não está tanto no objecto da política em si mas na forma como 

concebe os fenómenos relacionados com a inovação. As teorias tradicionais da inovação 

descrevem um processo linear que começa com uma ideia que mais tarde se desenvolve 

como produto industrial e posteriormente é lançado no mercado. Neste modelo, o objectivo 

da política é fazer a ponte entre a pesquisa básica e do mercado, através de estratégias 

como parques industriais e clusters. Não obstante o valor intrínseco destas infra-estruturas, 

a visão emergente de criatividade desenha um quadro mais complexo e ecossistémico. 

Nele, diferentes tipos de concepção e uso do conhecimento - não só científico e 

                                                                                                                                                                                                                                
multi-activos - quentes, emocionais, impulsivos; amarelo, variações reactivas – corteses, amáveis, obsequiosos, 
conciliadores, bons ouvintes. 
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industrial mas também social e institucional - interagem de uma forma adaptada ao 

espaço onde essa dinâmica terá lugar, moldando o quadro e conhecimento 

institucionais a forma como a inovação progride em cada dimensão territorial. 

 

 

 

Panorama da inovação e modelo de maturidade sistémica 

 

Esta visão baseada na gestão criativa do conhecimento nas suas várias dimensões contribui 

para a definição de um "panorama da inovação", que evolui enquanto sistema ao longo 

das diferentes fases de concepção, desenvolvimento e implementação. A relação entre a 

dinâmica de inovação e as características culturais específicas de cada lugar deu origem 

também à definição de inovação territorial17, que enfatiza a dimensão espacial da 

criatividade e a sua relação com as características específicas do capital territorial (natural, 

físico, simbólico, humano, e espacial).  

 

Dinâmica da inovação territorial 
 

A partir daqui podemos derivar ainda uma definição de "inteligência" regional, fórmula 

comum emprestada do desempenho nos negócios em que o “desempenho = rendimento 

                                                                        
17

 Marsh, J. (2008). “Living Labs and Territorial Innovation”, Collaboration and the Knowledge Economy: Issues, 
Applications, Case Studies, IOS Press, Amsterdam (NL)  
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sobre o capital próprio - custo do trabalho”. Semelhante lógica pode ser aplicada a 

ecossistemas regionais de inovação se considerarmos o desempenho regional igual ao 

rendimento sobre o capital territorial menos o "custo" de vida (tanto na vida económica como 

social e em termos de qualidade de vida)18.  

 

Dinâmica da “inteligência regional” 

 

Se examinarmos esta fórmula em termos políticos, constatamos que os fundos estruturais 

FEDER tendem a concentrar-se no primeiro elemento - investimentos para aumentar o 

rendimento sobre o capital territorial - enquanto os fundos do FSE tendem a concentrar-se 

no segundo, com pouca garantia de que o resultado será uma melhoria no desempenho 

regional. A "inteligência regional" será a adopção de iniciativas que garantam a ligação entre 

as duas dimensões, do desempenho económico e da qualidade de vida. Uma característica 

marcante nas iniciativas-piloto dos projectos capitalizados pelo CreativeMED é, de facto, a 

capacidade de aproveitar a dinâmica de inovação e fazer as duas coisas ao mesmo tempo.  

 Capital 

Territorial  

Exemplo 

Piloto 

Rendimento 

Capital 

Qualidade  

de Vida 

SOSTENUTO Natural Experiência 

“Expeditio”, 

Kodor 

Gestão inovadora dos 

recursos naturais para o 

turismo cultural. 

Governança participa-

tiva para manter a 

"propriedade territorial” 

face à Globalização. 

MEDLAB Físico Parque da 

Quinta 

Cultural, 

Favara 

Transformação de edifícios 

degradados em centro 

cultural internacional. 

Aproveitamento do 

baixo custo de prédios, 

marketing com base na 

internet. 

SMILIES Simbólico Experiência 

“Penteconter”  

Projecção de antigo navio 

grego com novos materiais 

e dispositivos ecológicos. 

Participação de rema-

dores aliando o bem-

estar físico à 

aprendizagem. 

TEXMEDIN Humano Concurso de 

Design 

“Inspiring Lab”, 

Prato 

Livraria digital de patrimó-

nio da moda como 

inspiração para jovens 

designers. 

Ligação entre 

designers, museus e 

indústrias para novos 

emprego. 

CHORD Espacial Experiência 

“Carmona” 

Exploração dos arredores 

de Sevilha como 

experiência turística. 

Colaboração entre os 

actores locais para uma 

oferta integrada. 

“Inteligência Regional” dos projectos MED 

                                                                        
18

 Uma ideia de Eugenio Leanza, EIB JESSICA Fund 
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O modelo de inovação CreativeMED  

O projecto CreativeMED e as suas interacções com especialistas e actores locais 

analisaram a dinâmica da inovação para identificar uma dimensão especificamente 

mediterrânica do sucesso. Isto levou à identificação de cinco factores de sucesso que 

sustentam o modelo de desenvolvimento CreativeMED que, sendo comum a todos os 

projectos de fundo, é viável em todo o espaço mediterrânico: 

1. Ancoragem Cultural, relacionando a proposição de valor com o património 

cultural no Mediterrâneo; 

2. Pessoas em rede aberta, estabelecendo infra-estruturas cívicas para além das 

simples organizações como forma enfatizar a colaboração multidisciplinar e informal; 

3. Inovação combinada, combinando e balanceando a alta tecnologia com a prática 

tradicional, a prática industrial com a inovação social; 

4. Novos modelos de negócio, incluindo na proposição de valor o papel activo do 

usuário / consumidor para o conhecimento do produto ou serviço, a 

aprendizagem colectiva e dinâmica; 

5. Valores partilhados, incorporando e transmitindo no novo produto ou serviço uma 

prática ética mais ampla, por exemplo, estilos de vida sustentáveis, contribuindo 

assim para a criação de valor compartilhado dentro da comunidade. 

Para além de factores de sucesso, estes projectos identificaram igualmente obstáculos 

comuns a este tipo de inovação, alguns característicos do espaço mediterrânico: 

 Administração Pública: decisões centralizadas, burocracia e falta de transparência nos 

processos, corrupção, falta de eficiência e eficácia dos serviços públicos (o obstáculo 

mais mencionado no inquérito realizado pelo CreativeMED); 

 Estrutura do mercado: (desvantagem comum em áreas remotas e insulares): distância 

dos principais mercados europeus e internacionais, número limitado de fornecedores e 

compradores locais, dificuldades de acesso aos concursos públicos; 

 Questões financeiras: falta de acesso a capital, investidores ou crédito bancário em 

condições e preços acessíveis (questão particularmente sensível, mesmo para 

empresas estabelecidas); 

 Falta de envolvimento nos processos políticos: limitando-se a tomada de decisão a 

mesas de negociação fechadas (questão contida nas directrizes da S3 para a 

Descoberta Empreendedora19); 

 

                                                                        
19

 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf
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 Dificuldade de participação nas cadeias globais de valor: difusão insuficiente das 

capacidades de rede (menor para geração mais jovem) e domínio limitado de línguas 

estrangeiras (em alguns países), parcialmente compensada pela diáspora (ainda sub-

explorada); 

 Fuga de cérebros: falta de incentivos para a permanência ou retorno de jovens 

talentos, oportunidades de negócios insuficientes, recompensas sociais limitadas.  

 

Ao integrar as experiências concretas de iniciativas de inovação realizadas nos projectos de 

fundo analisados pelo CreativeMED, três elementos comuns surgem como os principais 

componentes de um modelo de inovação mediterrânico: 

 Parcerias de dimensão comunitária: alianças espontâneas entre os diferentes tipos 

de intervenientes (parcerias seguindo o modelo PPPP20) mas também com diferentes 

perspectivas multidisciplinares, ao nível da comunidade local: zona rural, cidade, 

vizinhança urbana (SMILIES, CHORD, MEDLAB); 

 Inovação territorial: uma dinâmica específica (de base local) de inovação num 

produto ou serviço, ainda que apoiada pela tecnologia (sobretudo pelas Tecnologias 

de Informação e Comunicação) é principalmente impulsionada pelas necessidades 

dos cidadãos e pelas características específicas de um determinado lugar, pelos 

seus recursos naturais, abordagens culturais, especificidades geográficas como a 

insularidade, etc. (MEDLAB, TEXMEDIN, SOSTENUTO); 

 Ecossistemas socioeconómicos trans-locais: formas de trabalho e negócios 

emergentes que mudam a ênfase da empresa local, da companhia ou rede individual 

para um sistema de transacção “trans-local” atravessando sectores verticais (por 

exemplo, associações culturais com fins lucrativos, intercâmbios entre pares, etc.), 

configurações na cadeia de valores e de fornecimento tradicionais (por exemplo, 

parcerias ad hoc, trabalho em parceria, etc.), e, naturalmente, as fronteiras regionais. 

Tais configurações têm também como objectivo promover e/ou “consertar” as 

correntes inter-regionais de valor (CHORD, SMILIES, SOSTENUTO, TEXMEDIN). 

 

Estes três elementos podem ser integrados numa visão coerente do desenvolvimento 

especial mediterrânico, sustentado pela dimensão da criatividade colectiva que tanto 

impulsiona como é impulsionado por cada uma das dimensões: 
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 PPPP: public-private-people-partnership model; parceria público-privada  
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A visão CreativeMED 

 

O conceito de criatividade colectiva criado pelo projecto CreativeMED é alimentado pela 

combinação de três elementos principais: 

• Associações e parcerias comunitárias a nível local; 

• Ecossistemas trans-locais de natureza socioeconómica; 

• Activação de processos de inovação territorial (ou de base local). 

É a integração e a interacção entre estes três elementos que determina as possibilidades e 

limites de uma região apostada em explorar o “modo mediterrânico” activador da dinâmica 

de inovação quadridimensional acima descrita. A promoção de tal dinâmica exigirá 

claramente a introdução nas abordagens políticas actuais de novos métodos, novos actores 

e novas iniciativas, o que já foi, na verdade, experimentado com sucesso em projectos de 

Cooperação Territorial. 

Pouco conhecido pela maioria das autoridades programadoras, o tipo de experimentação 

política com métodos de inovação exploratórios previsto na Smart Specialisation tem já 

acontecido dentro das mesmas configurações regionais há anos, no âmbito de programas 

de cooperação territorial como o programa MED. O problema – para além da típica 

tendência para o isolamento e para ignorar as actividades vizinhas – reside no nível de 

granularidade destes projectos que torna difícil a sua materialização nos grandes objectivos 

políticos necessários a enquadrar na estratégia de Smart Specialisation, já que lidam com 

tópicos específicos numa abordagem do tipo projecto-piloto e com duração na sua maioria 

de 30 meses. Tal pode, em parte, ser visto como um problema de selecção dos projectos e 

seu alinhamento com as prioridades e estratégias regionais, mas relaciona-se mais com a 
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necessidade de feedback que permita a circulação da aprendizagem política que com 

processos de capitalização lineares.  

Ao cruzar os factores de sucesso com a visão da criatividade colectiva do CreativeMED 

podemos identificar as características políticas específicas e os objectivos resultantes das 

experiências dos projectos de base do CreativeMED, resumidos na seguinte tabela: 

 Parceria 

comunitária 

Inovação territorial Ecossistemas 

socio-económicos 

Criatividade 

colectiva 

Ancoragem 

cultural 

Sentido de lugar Património cultural 

imaterial como base 

para a inovação 

Ética empresarial de 

base cultural 

Cultura mediterrânica 

como inspiração para 

novas expressões 

Pessoas em 

rede 

Resiliência das 

estruturas sociais 

mediterrânicas 

Abertura a novas 

formas de inovação 

Multiculturalidade, 

tolerância étnica 

Empatia mediterrânica 

para novas 

colaborações  

Inovação 

combinada 

Ligação à terra  Mudança geracional Contaminação da 

inovação trans-

cultural 

Abertura a novas 

influências 

multiculturais 

Novos 

modelos de 

negócio 

Ecossistemas 

sociais baseados 

em padrões de 

transacção local  

Necessidades de 

inovação territoriais 

conduzem a novos 

mercados  

Interligação entre 

pequenos 

ecossistemas 

económicos 

Tradição na 

experimentação de 

negócios 

(informalidade) 

Valores 

partilhados 

Solidariedade e 

apoio mútuo como 

valores cívicos 

Novos modelos de 

serviço social com 

base na prática social 

Ecossistemas 

comunitários 

emergentes 

Valores baseados em 

antecedentes 

históricos 

Elementos do modelo CreativeMED e factores de sucesso dos projectos MED 

 

Análise SWOT do espaço mediterrânico 

Em termos políticos, o impacto que este modelo de inovação poderá ter sobre as 

perspectivas de desenvolvimento do espaço mediterrânico é importante. Mais 

especificamente, a questão que se coloca é como pode ele ter uma influência sobre a 

maneira como lemos os pontos fortes e oportunidades a nível macrorregional, enquanto 

moldura a partir da qual se desenvolverão análises a nível regional. O CreativeMED 

interagiu com diferentes grupos de trabalho no que se refere a alguns elementos SWOT 

relacionadas com o modelo de inovação, incidindo especificamente nos factores com maior 

influência na (ou mais influenciados pela) inovação baseada na criatividade.  

O exercício não terá sido tanto realizar uma análise SWOT para o espaço mediterrânico no 

seu todo – o que, por definição, levaria a questões como a energia renovável, transporte, 

etc. – mas concentrar a análise na dinâmica de inovação tendo como referência a análise 

SWOT realizada “ex-ante” para o programa MED 2014-202021. A MED SWOT considera 

fraqueza ter "um modelo de inovação baseada na diversificação e/ou novas aplicações para 
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 http://www.programmemed.eu/fileadmin/PROG_MED/MED_2014_/SWOT_EN.pdf 

http://www.programmemed.eu/fileadmin/PROG_MED/MED_2014_/SWOT_EN.pdf
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as tecnologias existentes em vez de inovação revolucionária". Ao invés, o modelo 

CreativeMED considera esses factores como contribuição para uma inovação combinada 

frutífera e para uma mudança na ênfase da promoção da inovação em si mesma 

(principalmente industrial), concentrando-se no contributo que esta pode dar para a 

prosperidade regional e bem-estar, numa lógica de inteligência regional.  

A MED SWOT considera a “forte tradição de inovação social" uma força com ”um potencial 

significativo de eco-inovação social e uma oportunidade". À luz do acima exposto, no 

entanto, a questão não é tanto incluir a inovação social nas políticas mas sim como integrar 

profundamente a inovação técnica e social no contexto do modelo emergente de inovação 

territorial. Esse esforço para fortalecer a análise do programa MED dos potenciais de 

inovação através de uma maior integração da inovação social também tem sido apoiado 

pelo CreativeMED na sua interacção com os grupos de trabalho regionais.  

Para além da "atracção do território mediterrânico", a tradição histórica, a identidade cultural, 

o artesanato e o saber-fazer estão em primeiro lugar entre os pontos fortes; enquanto os 

pontos fracos enfatizam a debilidade do sector público e do sistema bancário (incluindo 

questões de transparência e de prestação de contas além de serviços ineficientes) e a falta 

de oportunidades para os jovens. As maiores ameaças identificadas foram o grande número 

de jovens talentos expatriados e o envelhecimento da população, assim como os impactos 

da austeridade e as alterações climáticas. O reforço das cadeias de valor inter-regionais e 

internacionais, uma maior migração de populações (que variam desde trabalhadores 

qualificados a idosos), os investimentos internos (incluindo imóveis) e a exportação de 

produtos e serviços regionais constituem as melhores oportunidades.  

 

 

Análise SWOT CreativeMED para o Mediterrâneo
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Quadro de referência comum S3 do CreativeMED 

Para apoiar a implementação prática do modelo CreativeMED para a inovação baseada em 

criatividade, o quadro de referência comum identifica as áreas específicas em que o apoio 

pode ser dado aos processos regionais S3. O quadro está articulado de acordo com os seis 

principais elementos que compõem um programa de concepção e implementação de 

políticas, dividindo-os em três elementos baseados na substância (o quê) e três elementos 

orientados para o processo (como): 

 Visão (substância): como quer uma região olhar para si de futuro, com especial 

ênfase na sua dinâmica de inovação; 

 Construção (substância): como as diferentes questões a abordar são estruturadas 

num programa político coerente, por exemplo, através de eixos estratégicos de 

intervenção interrelacionados; 

 Medidas (substância): que tipo de acções concretas estão previstas, por exemplo, 

experiências piloto, prestação de serviços a actores e redes, recolha de dados e 

processos, etc.;  

 Governança (processo): incluindo tanto a governação do processo de 

implementação política (definição tradicional), como os princípios éticos e 

operacionais para a (auto)governança nas iniciativas individuais e das 

comunidades de inovação emergentes promovidas pelo programa; 

 Ferramentas (processo): como serão os recursos financeiros gastos, usando 

sobretudo abordagens e instrumentos alternativos aos concursos tradicionais; 

 Indicadores (processo): a progressão em direcção às metas compartilhadas deve 

ser monitorada e contribuir para o processo de governança. 

 

 
 

Quadro de Referência comum do CreativeMED 
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O objectivo deste quadro de referência é reforçar a estratégia S3 de cada região, com base 

no trabalho já realizado e acompanhando o seu processo de implementação até 2020. 

Mapear a estratégia de uma região mediterrânica neste quadro permitiu ao CreativeMED 

efectuar contribuições concretas e tangíveis, ao capitalizar os resultados de projectos de 

cooperação territorial bem-sucedidos, tanto na região em si como em todo o espaço 

mediterrânico. Ao fazê-lo, o projecto acompanhou cada passo do processo reforçando a 

consciencialização e o consenso dos decisores regionais e a sua adopção e 

identificando possíveis caminhos para facilitar a ligação entre ideias e actividades 

bottom-up e o planeamento de actividades estratégicas S3 top-down. Acima de tudo, 

promoveu a integração da inovação social e de novas abordagens baseadas na 

criatividade no desenvolvimento regional. 

Ainda que os elementos do quadro comum S3 CreativeMED possam ser compreendidos 

sequencialmente, isto é, como processo; mais útil será interpretar o quadro enquanto 

ecossistema, ou seja, um conjunto de elementos em constante interacção, dinâmico 

ao longo do tempo. De facto, os grupos de interesse – decisores políticos, assessores 

técnicos, cidadãos e empresas – fazem interpretações diferentes do percurso, sendo 

importante compreender os diferentes significados de cada passo para cada um deles. Os 

Indicadores, por exemplo, são de particular preocupação durante as fases iniciais de 

definição política, mas entram também em jogo de maneiras diferentes e para diferentes fins 

à medida que a implementação avança. A abordagem proposta pelo CreativeMED é, 

portanto, considerar esses pontos de vista numa fase precoce a fim de antecipar as 

necessidades dos diferentes grupos de beneficiários e assim facilitar a sua assimilação 

política.  

O mecanismo de aprendizagem política CreativeMED e o inquérito a especialistas forneceu 

um feedback concreto validado no que respeita aos elementos individuais do quadro comum 

S3, destacando as opções em aberto para regiões interagirem com o CreativeMED e as 

experiências nele capitalizadas. 

 

Visão 

É importante integrar as perspectivas de cima para baixo e de baixo para cima ao 

definir visões regionais. Os projectos de fundo do CreativeMED e outras iniciativas-piloto 

semelhantes conduzidas pela comunidade fornecem visões valiosas do que é alcançável 

“no terreno” e que precisa ser integrado numa visão coerente e mais ampla na estratégia 

S3. O feedback mais forte do inquérito CreativeMED indica que um elemento-chave é a 
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ideia de “inovação combinada”, que alia a tecnologia a elementos artesanais, numa 

profunda integração com a inovação social. As respostas tendem a validar o modelo 

CreativeMED, com uma forte convergência na ideia de inovação territorial sustentada por 

parcerias de desenvolvimento ao nível da comunidade. 

Em geral, uma lição aprendida com os projectos de fundo CreativeMED é que as visões 

políticas têm duas dimensões. Por um lado, é necessário trabalhar em conjunto com os 

decisores locais e trans-locais por forma a desenvolver uma visão específica de inovação 

para o espaço mediterrânico baseada no património comum de cultura e criatividade e 

assim definir uma nova abordagem de implementação em linha com os conceitos 

emergentes contidos na inovação social localizada. Tal requer o desenvolvimento de 

capacidades e a aprendizagem comum em parcerias dos actores locais e inter-regionais. O 

segundo aspecto está relacionado com a ideia de territorialização (de base local) ou seja, 

com o facto do conceito de Smart Specialisation ser diferente para cada contexto territorial, 

sendo afectado pelos bens territoriais, sociais, económicos e culturais idiossincráticos. 

 

Construção política 

Uma estratégia S3 é geralmente desenvolvida de acordo com algum tipo de arquitectura 

política, tipicamente um mapeamento temático ou sectorial, que visa garantir a coerência de 

medidas, relacionando os objectivos específicos com a visão mais ampla do processo e 

seus objectivos gerais. A principal restrição da Smart Specialisation – a necessidade de 

seleccionar um número limitado de prioridades regionais – traz algumas dificuldades quando 

é adoptada uma abordagem sectorial. Tal deve-se em parte às implicações políticas locais 

de seleccionar, por exemplo, o sector agro-alimentar ao invés do aeroespacial, mas também 

devido a a) um estreitamento inevitável do foco para a inovação industrial e b) a natureza 

multifacetada da inovação em qualquer sector, de tal forma que o sector agro-alimentar 

pode até conter uma ampla variedade de acções e estar relacionada a vários nichos de 

inovação (do turismo ao património cultural, da saúde à qualidade de vida).  

Algumas indicações dos projectos capitalizados pelo CreativeMED permitiram identificar 

algumas modalidades alternativas para construir novas arquitecturas políticas, 

tendência já visível nas estratégias S3 de algumas das regiões envolvidas. 

 Estruturas espaciais 

A inovação de base local está intimamente ligada às características territoriais 

específicas (um exemplo é o modelo de “Smart City”, “Cidade Inteligente”), pelo que 

diferentes contextos espaciais (urbano, rural, costeiro ou marítimo, insular etc.) 
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requerem medidas específicas. A experiência do projecto MEDLAB em parcerias para 

a inovação a nível regional expôs que, para ser eficaz, a abordagem espacialmente 

definida precisa ser transversal, abrangendo os diversos sectores da investigação 

(em saúde, sistemas de transporte, energia, etc.) de forma integrada e adequada a um 

determinado contexto. Esta abordagem é proveitosamente complementada por um 

conjunto de acções sectoriais, que por sua vez são mais eficazes quando exploram 

um determinado domínio numa perspectiva de governação a vários níveis, 

compreendendo como tecnologias e métodos inovadores podem ser desenvolvidos e 

aplicados por meio da interacção entre os níveis de administração local, regional e 

nacional. A abordagem espacial pode ser vista em particular nas prioridades das 

“Smart Cities” de várias regiões e em alguns aspectos da “Blue Economy” (Economia 

Azul).  

 Dinâmica de inovação 

Dado que a definição de inovação se amplia para incluir a inovação social e 

institucional a par da científica e tecnológica-industrial, os decisores políticos regionais 

podem usar os tipos de inovação como forma de estruturar os seus programas 

dedicando, por exemplo, um eixo específico à inovação social, ao design, etc.. No 

entanto, a experiência dos projectos de fundo do CreativeMED (em particular do 

SOSTENUTO e do MEDLAB) não aconselham a abordagem dos diferentes tipos de 

processos de inovação de forma isolada. A abordagem Living Lab, por exemplo, pode 

ser útil para explorar como os diferentes tipos de inovação interagem uns com os 

outros através, por exemplo, da colaboração entre centros de pesquisa 

biotecnológicos, organizações de voluntários de apoio geriátrico, cooperativas de 

alimentos orgânicos e aplicações de fitness promotoras de uma vida saudável. Outras 

dimensões da inovação podem ser promovidas em conjunto, como a exploração da 

dinâmica social através das TIC, de processos de inovação institucionais relacionadas 

com e-Participação e e-Governança ou da inovação política em geral (projecto 

CHORD). Várias estratégias regionais priorizaram as suas acções em função das 

tipologias de inovação, tais como sistemas consolidados de pesquisa, inovação difusa 

em sectores sólidos, modelos de inovação emergentes, etc..  

 Investigação multidisciplinar 

A nova estrutura do Horizonte 2020 integra campos disciplinares anteriormente 

distintos (TIC, Ciências Sociais e Humanas, etc.) tanto nos LEIT (Leadership in 

Enabling and Industrial Technologies, Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 

Industriais) como nos LET (Leading Enabling Technologies for Societal Challenges, 

Conduzindo Tecnologias Falicitadoras para os Desafios Societais (abordando 
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questões concretas como saúde, mudanças demográficas e bem-estar, energia 

segura, limpa e eficiente ou transporte verde, inteligente e integrado). Neste domínio, 

também os projectos de base do CreativeMED destacaram os “desafios societais para 

o espaço MED” como amplas áreas de investigação com perspectivas proveitosas 

para a inovação. Por um lado, tal implica envolver estruturas para o trabalho e 

empregabilidade, a dinâmica das PME, empresas sociais, start-ups, etc. (MEDLAB, 

SMILIES, SOSTENUTO). Por outro, implica explorar cenários altamente inovadores 

para os sectores-chave que sustentam as economias mediterrânicas tais como a 

cultura, a moda, o turismo, a sustentabilidade ambiental, actividades marítimas 

(MEDLAB, SMILIES, TEXMEDIN, CHORD e SOSTENUTO). Muitas regiões já 

identificaram estas áreas nas suas estratégias de Smart Specialisation. As parcerias 

locais com o CreativeMED podem proporcionar um apoio útil no 

acompanhamento do processo de construção e implementação das agendas de 

investigação multidisciplinar nestes domínios.  

 

Medidas 

As medidas são as acções concretas financiadas ao abrigo de um programa de política. 

Para a política de inovação, as medidas tradicionais incluem o financiamento a infra-

estruturas de investigação e a projectos, auditorias tecnológicas e iniciativas de 

transferência de tecnologia. A experiência dos projectos de fundo do CreativeMED sugere 

olhar novos tipos de medidas de apoio à Smart Specialisation, aqui resumidamente 

listados:  

 Sistematizar o conhecimento (TEXMEDIN, SOSTENUTO): acção que pode ser 

aplicada numa variedade de áreas e inclui desde um levantamento dos centros de 

investigação regionais ao mapeamento das necessidades de inovação e iniciativas de 

inovação social ou mesmo uma biblioteca de documentos e relatórios produzidos nas 

iniciativas de cooperação territorial realizadas na região; 

 Construir parcerias estratégicas (MEDLAB, CHORD): seguindo o exemplo da Rede 

Europeia de Living Labs (ENoLL, http://www.openlivinglabs.eu) ou a Parceria 

Europeia de Inovação (PEI22), podem ser construídas parcerias estratégicas 

multissectoriais que estabeleçam metas compartilhadas para a inovação, trazendo 

coerência a longo prazo a diferentes projectos e acções (também relevantes para a 

governança, abaixo mencionada); 

                                                                        
22

 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip para mais informações. 

http://www.openlivinglabs.eu/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip
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 Promover a aprendizagem colectiva (SMILIES, CHORD): tipo de acção concentrada 

sobretudo nos processos de inovação social e institucional impulsionados através da 

constituição de redes e da interacção entre os actores interessados (especificamente 

iniciativas da Agenda Digital, Governo Aberto); 

 Ampliar e intensificar a participação (SMILIES, SOSTENUTO): o que é 

particularmente apropriado para capitalizar as experiências de projectos de 

Cooperação Territorial Europeia dado que pode ser construído com base em 

actividades anteriores ou em iniciativas-piloto. Pode envolver a construção de uma 

ponte entre os institutos de investigação e as autoridades locais ou as PME, em linha 

com as acções de inovação previstos no Horizonte 2020; 

 Integrar plataformas de serviços (TEXMEDIN, SMILIES, MEDLAB): para além do 

financiamento de redes de serviços regionais para, por exemplo, a transferência ou 

internacionalização da tecnologia, há hoje uma migração crescente para plataformas 

on-line que em vez de serem construídas de raiz estão mais bem apetrechadas por 

integrarem o apoio e as plataformas de interacção já existentes (especialmente as de 

âmbito inter-regional ou internacional); 

 Estabelecer meios de interacção (laboratórios de co-working, incubadoras virtuais, 

etc.) (TEXMEDIN, SOSTENUTO): para além das instalações típicas de investigação, 

há uma tendência crescente para o estabelecimento de centros abertos e públicos à 

interacção exploratória e à criatividade;  

 Acompanhar ideias inovadoras das PME (SMILIES): para além das tradicionais 

acções de apoio às PME, surgem novos métodos e abordagens como incubadoras de 

empresas, a rede “Enterprise Europe Network23”, centros de inovação, hackatons, dias 

Startup, aceleradores de inovação, etc.;  

O feedback do inquérito CreativeMED expressa um forte apoio a todas estas medidas 

sugeridas, em particular a última. Os inquiridos, no entanto, notam a fraca inclusão de tais 

acções nas estratégias S3 regionais, com excepção para a ligação com o Horizonte 2020 e 

a promoção de instalações de inovação aberta. No geral, considera-se que uma maior 

ênfase deve ser dada à promoção de novas empresas e à criação de novas oportunidades 

de trabalho, especialmente para os jovens, mulheres e imigrantes.  

 

                                                                        
23

 http://www.enterpriseeuropenetwork.pt  

http://www.enterpriseeuropenetwork.pt/
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Governança 

A governança é tradicionalmente vista pelos responsáveis políticos regionais como o 

conjunto de mecanismos através dos quais as medidas são implementadas e seu impacto 

monitorado, geralmente através de uma espécie de conselho de administração com os 

principais interessados representados. Neste contexto, o envolvimento de todos os 

departamentos dos governos regionais é essencial para determinar o sucesso de qualquer 

S3 e há uma forte necessidade de envolver os agentes económicos locais dos sectores 

onde investir (incluindo os que representam as empresas bem estabelecidas, desde que 

disponíveis para a redescoberta), bem como as comunidades de inovação social. 

Ainda que estes aspectos sejam importantes na implementação de políticas, a governança 

dos processos de inovação é uma questão muito mais ampla, também ela própria objecto de 

investigação e inovação. De facto, a inovação social depende da parceria em rede abertas 

que por vezes seguem princípios de auto-organização difíceis de conciliar com as 

exigências administrativas de confiabilidade e responsabilidade. No entanto, o 

estabelecimento de parcerias abertas é um elemento necessário para a implementação de 

uma estratégia S3. Os projectos de fundo do CreativeMED fornecem uma prova concreta da 

importância das comunidades locais para identificar os potenciais de inovação que são 

muitas vezes desconhecidos dos decisores políticos (SMILIES). As comunidades 

possuem pequenas ideias e actividades baseadas na criatividade individual e num 

“conhecimento de excelência” que, se consideradas num contexto social e 

económico mais amplo (SOSTENUTO) e integradas na política territorial (MEDLAB), 

podem, na verdade, representar uma fonte de crescimento económico e/ou melhoria 

social (CHORD, TEXMEDIN, SOSTENUTO).  

O CreativeMED sublinha também o papel da aprendizagem colectiva nas parcerias 

baseadas na inovação. Através da participação em redes de cooperação transnacionais, na 

procura de soluções comuns, os decisores políticos locais e regionais podem tirar proveito 

da experiência e prática de cada um dos parceiros, dar e obter conselhos sobre 

estratégias S3 e equacionar métodos e técnicas que melhorem a governação. 

Experimentar em parceria e adoptar modelos de governança aberta parecem ser, 

portanto, um pré-requisito importante para desenvolver plenamente o potencial S3 das 

regiões. 

Neste contexto, algumas das principais questões e tendências emergentes identificadas nos 

projectos capitalizáveis do CreativeMED fornecem um ponto de partida útil: 
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 Princípios de governança: muitas das novas abordagens à governança são 

baseadas mais em princípios éticos que em regras. Estes geralmente incluem 

objectivos e propriedade compartilhados entre as partes, clareza nos papéis dos 

cooperantes, confiança, compromisso, transparência, abertura e participação; 

 Abordagens à governança: algumas das soluções estruturais que têm vindo a ser 

experimentadas possuem elementos comuns como parcerias flexíveis (estruturas 

fluidas com geometrias variáveis), o conceito de bem comum (res publica), 

prototipagem e métodos experimentais; 

 Questões abertas: alguns aspectos exigem uma maior sensibilização como os 

diferentes níveis de formalização (quando adoptar uma estrutura legal formal e como), 

diferentes escalas de governo (como ligar o local às comunidades inter-regionais) e as 

suas interacções, identificar os sinais promissores de inovação escondidos entre o 

“ruído” das ideias e como vincular as estruturas governativas bottom-up às estruturas 

top-down como as autoridades de gestão regionais. 

O feedback do inquérito CreativeMED enfatiza a necessidade duma parceria mais aberta e 

um maior papel dos actores do sector terciário e empresários, em paralelo com a 

necessidade duma governação mais aberta e transparente na investigação e das 

organizações intermediárias. Esta mudança está de alguma forma a acontecer nos 

processos de descoberta empreendedora que colocam um foco maior sobre o papel da 

inovação social e onde são criadas redes e as abordagens de planeamento de políticas 

bottom-up são adoptadas e assemelha-se ao desenvolvimento de comunidades de inovação 

regionais fortes em várias regiões onde o CreativeMED actuou. 

 

Ferramentas políticas 

Há um consenso crescente sobre os limites dos processos de concurso a financiamento 

tradicionais como os utilizados para a execução dos fundos estruturais. Não só pelo tempo e 

burocracia exigidos mas, acima de tudo, pela dificuldade em elaborar termos de referência 

ou especificações num contexto de incerteza, experimentação e processos de inovação em 

constante mudança. Tal é particularmente observável no contexto da inovação social no 

período de programação 2014-2020, com novos papéis e responsabilidades como o 

“Desenvolvimento Local Liderado pelas Comunidades” (DLLC ou CLLD - Community-Led 

Local Development24). 

                                                                        
24

 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_en.pdf  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_en.pdf
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Novas abordagens que combinam procedimentos mais abertos e ágeis e fazem transitar o 

processo de selecção e acompanhamento da Autoridade de Gestão para os actores 

envolvidos estão a ser experimentadas. Contratos pré-comerciais, por exemplo, podem 

contornar as restrições administrativas ao estabelecer uma triangulação entre a autoridade 

de financiamento, os beneficiários finais e os ecossistemas de inovação. Estas mudanças 

são essenciais para a elaboração de políticas orientadas para a procura mas levantam 

questões como a redefinição de conflito de interesses, que terão que ser abordados no 

âmbito dos quadros normativos comuns.  

Sintetizamos sugestões similares para inovar os instrumentos de política, proporcionadas 

pelas experiências anteriores capitalizadas pelo CreativeMED: 

 Novas modalidades de chamada a concurso (MEDLAB): as chamadas tradicionais, 

ainda que necessárias, não deverão ser o único instrumento de política. Prever 

condicionalidades específicas pode melhorar a eficácia das medidas, tais como 

requisitos para o envolvimento das autoridades locais e dos beneficiários finais, 

condições para a governança aberta e transparente das estruturas intermediárias, etc.;   

 Financiamento de serviços e infra-estruturas (consultoria, equipamentos…) (SMILIES, 

TEXMEDIN): como alternativa ao financiamento directo aos agentes da inovação, uma 

região poderá financiar os serviços e infra-estruturas, mais acessíveis aos inovadores. 

Estas exigem, contudo, uma governação aberta e transparente por parte dos próprios 

interessados;  

 Formação e capacitação (dinamismo territorial) (MEDLAB, CHORD): outra alternativa 

ao financiamento directo é a sensibilização e "literacia” para a inovação entre os 

beneficiários finais, especialmente na administração pública, ajudando a criar e 

reforçar a demanda por serviços de inovação. Para tal será útil envolver toda a 

comunidade de inovação, ao invés de apenas os intermediários tradicionais;  

 Financiamento complementar (MEDLAB, SMILIES): esta abordagem concentra-se 

essencialmente na avaliação de processos e procedimentos (por exemplo, um projecto 

Horizon 2020 ou CTE), quer prevendo um financiamento adicional para monitorar ou 

apurar as actividades previstas (adicionando, por exemplo, um componente de 

inovação), quer permitindo aos actores regionais participar noutros consórcios de 

projectos ou alinhar as iniciativas S3 financiadas com outras actividades 

complementares; 

 Acções promocionais (TEXMEDIN, SMILIES): muitas actividades inovadoras podem 

ser incentivadas através da promoção e divulgação de boas práticas, o que pode 

incluir atribuição de prémios;  
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 Uso das redes sociais (MEDLAB, SOSTENUTO): a plataforma Web 2.0 pode ser 

usada não só para permitir a ligação em rede e a colaboração entre os agentes de 

inovação duma região, mas também para desempenhar funções tradicionalmente 

assumidas pela Autoridade de Gestão Regional: avaliação e selecção de propostas a 

financiar, monitoração do progresso e impacto de projectos, crowdfunding, etc..  

O método de aprendizagem política CreativeMED apoia estas recomendações e salienta, 

em particular, a importância de acções de comunicação inovadoras, do desenvolvimento 

duma "cultura da inovação" generalizada, enquanto fenómeno social que exige uma 

comunicação forte e eficaz utilizando ferramentas e métodos actualizados muitas vezes 

desconhecidos das autoridades de gestão regionais. Por essa razão, métodos como a 

utilização de plataformas Web 2.0, são difíceis de concretizar.  

 

Indicadores 

Tal como a governança, os indicadores são uma área de experimentação, dado que fica 

claro que os tradicionalmente utilizados nas políticas de inovação (número de patentes, 

empregos de conhecimento intensivo, exportações de alta tecnologia, etc.) são insuficientes 

para dar conta da dinâmica dos sistemas de inovação. O Painel de Avaliação da União da 

Inovação (Innovation Union Scoreboard25, que tenta melhorar e ampliar o quadro de 

indicadores, necessitando ainda de captar mais aspectos da inovação institucional e social), 

o RESINDEX26 (Índice Regional de Innovación Social desenvolvido na região basca pela 

Innobasque, uma proposta para integrar indicadores de inovação social) e a ferramenta de 

Avaliação do Desempenho Regional da Plataforma S327 (com novos indicadores para 

mapear semelhanças estruturais regionais), são alguns instrumentos que têm vindo a ser 

desenvolvidos. 

O mecanismo de aprendizagem política CreativeMED considerou a escolha de indicadores 

adequados: acompanhar o progresso de uma estratégia regional S3 é muito diferente de 

acompanhar o programa operacional que (parcialmente) a financia. Sendo usados pelas 

autoridades de gestão para monitorar a implementação dos programas, os indicadores 

(ainda que sejam outros) podem estar ao serviço dos actores e decisores locais para 

identificar as necessidades e áreas de acção, dos agentes da inovação para obter feedback, 

melhorar a rede de governança e focar melhor as actividades em curso e pelas 

comunidades locais para avaliar o impacto das acções no bem-estar e prosperidade. 

                                                                        
25

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm  
26

 http://www.innobasque.com/home.aspx?tabid=1550  
27

 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regional-benchmarking  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm
http://www.innobasque.com/home.aspx?tabid=1550
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regional-benchmarking


 

 

37 

 

O CreativeMED pretendeu dar a sua contribuição ao reflectir sobre os indicadores 

específicos para a inovação do programa MED em geral e para a I&D que são comuns a 

todos os projectos capitalizados pelo CreativeMED. Julgamo-los adequados em quatro das 

seis etapas definidas no guia RIS328 (em inglês), guia de estratégias de pesquisa e inovação 

para a Smart Specialisation: Context Analysis (CA, Análise de Conteúdo), Innovation in 

Governance (IG, Inovação em governança), Shared Visioning (SV, Visão partilhada) e 

Monitoring & Evaluation (ME, Monitoramento e Avaliação). Exemplos destes indicadores 

incluem: 

 Estudos comuns visando estratégias, ferramentas, metodologias ou planos conjuntos 

(CA) 

 Seminários e fóruns transnacionais (CA) 

 Novas redes ligadas à transferência de tecnologia (IG) 

 Novas estruturas de apoio transnacional à inovação (IG) 

 Estratégias e acordos conjuntos (SV) 

 Número de PME directamente envolvido em actividades transnacionais (ME) 

 Número de PME indirectamente envolvidos em actividades transnacionais (ME)  

Propor a introdução e adopção destes indicadores pode contribuir significativamente para o 

reforço das dimensões do desenvolvimento regional de base local, orientado para a 

inovação social e voltado para o exterior, como previsto nas estratégias S3. Os indicadores 

acima referidos são apenas exemplos que carecem de maior reflexão e ampliação em 

número e qualidade através dos meios adequados. No entanto, o que é impressionante 

notar nesta fase é que nenhum dos indicadores referidos é adequado para duas das etapas 

"chave" do guia RIS3: Priority Setting (PS, Definição de prioridades) e Policy Mix (PM, 

Política conjunta). Para estes, será provavelmente necessário construir indicadores a partir 

do zero.  

Ao criar um conjunto de indicadores especificamente relevantes para um modelo de 

inovação baseado na criatividade, impõe-se a distinção entre indicadores de contexto (CI, 

Context Indicators), transformacionais (ou de metas) (TI, Transformational or Target), de 

resultado (RI, Result Indicators) e de projecto (ou processo) (PI, Project or Process). Com 

base na literatura de avaliação, podemos postular que29: 

 CI = Define as características do espaço mediterrânico a incluir na S3  

 TI = Mede a variação desejada (%) do CI 

                                                                        
28

 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3pguide, Guide on Research and Innovation Strategies for Smart 
Specialisation (RIS3 Guide): http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?uuid=a39fd20b-9fbc-
402b-be8c-b51d03450946&groupId=10157  
29

 São mantidas as siglas originais por forma a uniformizar o conjunto de indicadores entre os diferentes 
parceiros e regiões. 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3pguide
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?uuid=a39fd20b-9fbc-402b-be8c-b51d03450946&groupId=10157
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?uuid=a39fd20b-9fbc-402b-be8c-b51d03450946&groupId=10157
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 RI = Mede o grau de concretização dos resultados esperados das políticas 

 PI = Mede o progresso material, financeiro e administrativo da estratégia S3 (ou 

Programa Operacional Regional) 

Na seguinte tabela encontram-se as quatro categorias de indicadores em intersecção com 

os seis passos do guia RIS3 e os cinco factores de sucesso CreativeMED: 

 Análise de 

conteúdo 

Inovação em 

governança 

Visão 

partilhada 

Definição de 

prioridades 

Política 

conjunta 

Monitoramen-

to e Avaliação 

Ancoragem 

cultural 
CI CI CI TI TI, RI RI, PI 

Pessoas em 

rede 
CI CI CI TI TI, RI RI, PI 

Inovação 

combinada 
CI CI CI TI TI, RI RI, PI 

Novos modelos 

de negócio 
CI CI CI TI TI, RI RI, PI 

Valores 

partilhados 
CI CI CI TI TI, RI RI, PI 

 

Indicadores CreativeMED para a S3 regional 

 

A maioria dos indicadores propostos (especialmente os CI) precisa, infelizmente, de ser 

construída a partir do zero, com base em analogias existentes. Essa tarefa foi realizada 

experimentalmente na fase final do projecto CreativeMED tendo como resultado a 

concepção duma estrutura de "medidas para aprender" coerente que será potencialmente 

útil para os decisores políticos e agentes de inovação regional, em conjunto com o toolkit 

CreativeMED (que se descreve na secção seguinte).  
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Aplicação do modelo CreativeMED 

Este capítulo descreve os três principais cenários de aplicação do modelo CreativeMED 

elaborados no âmbito do projecto: a) a formação de parcerias locais para o 

desenvolvimento S3, b) o conjunto de ferramentas de monitoramento e de avaliação S3 

CreativeMED baseado em indicadores de criatividade e inovação, c) o conjunto de 

propostas concretas de construção de parcerias inter-regionais para a implementação S3. 

 

Formação de parcerias locais para o desenvolvimento de estratégias S3 

O CreativeMED prevê que o impacto a longo prazo das estratégias regionais S3 

dependa em larga escala da estabilidade das parcerias para a inovação que serão 

construídas no próximo período de programação de sete anos. Assim, o objectivo foi apoiar 

o processo de formação de parcerias, identificando e trabalhando com três grupos de 

trabalho - os decisores políticos, os actores locais e regionais e especialistas técnicos - 

duma forma complementar ao papel das autoridades regionais, dada: 

 A importância da dimensão bottom-up: independentemente da perspectiva de 

financiamento regional, as autoridades regionais precisam dialogar e criar 

parcerias bottom-up; 

 O reconhecimento da falta de capacidade das administrações públicas locais e 

regionais para promover a inovação territorial: falta de experiência em procedimentos 

e práticas da UE, dificuldades na gestão de conflitos “políticos" locais, incapacidade 

para aproveitar os potenciais locais, para coordenar os investimentos de fomento de 

acções de base territorial integradas e para apoiar nichos sectoriais; 

 A dificuldade dos governos locais e regionais em construir uma governança 

participativa de estratégias integradas: envolvimento e transparência, compromisso e 

clareza de papéis;  

 A falta de trabalho em rede nas parcerias transnacionais e de aprendizagem mútua.  

O CreativeMED visou complementar os processos de inovação regionais preenchendo estas 

lacunas e alinhando as suas actividades de construção de parceria com os processos 

regionais S3, envolvendo as partes interessadas nos três grupos (cada um com os 

respectivos objectivos estruturados para cada elemento do quadro de referência comum de 

S3 CreativeMED), como exemplificado na seguinte tabela:  
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  Decisores locais Actores locais Peritos 

Visão Como podemos garantir que 

a visão representa as 

necessidades das partes 

interessadas? 

Como a visão se encaixa 

nas necessidades e 

aspirações e que valor 

acrescentado traz? 

Como pode a visão ser 

traduzida em termos concretos 

e validada em acções 

práticas? 

Construção 

política 

Como melhor estruturar um 

programa para garantir a 

coerência das políticas com a 

visão global? 

Como é que os diferentes 

eixos e objectivos se 

alinham com os meus 

objectivos e necessidades? 

Como é que a arquitectura 

política se encaixa com a 

minha estratégia de 

desenvolvimento? 

Medidas As medidas concretas 

contribuem para os objectivos 

políticos definidos? 

Que medidas previstas me 

interessam? 

Como são as medidas 

delineadas por forma a 

resultarem em projectos 

eficazes? 

Governança Que estrutura de governança 

pode garantir uma 

implementação efectiva e 

ampla? 

Estou representado de 

forma adequada na 

estrutura e processos de 

governação? 

Que a estrutura de 

governança é adequada para 

os meus projectos e como 

pode interagir com a 

governança regional? 

Ferramentas 

políticas 

Que ferramentas de política 

podem melhor promover os 

processos com 

transparência? 

A minha estrutura e os 

meus objectivos são 

coerentes com os 

instrumentos de política 

previstos? 

Os instrumentos de política 

são adequados para 

implementar as acções do 

meu projecto? 

Indicadores Que indicadores podem ser 

usados para monitorar os 

projectos e medir o progresso 

em direcção aos objectivos 

políticos? 

Que indicadores posso usar 

para medir o progresso em 

direcção às metas a que 

me proponho? 

Que indicadores podem ajudar 

a concentrar as actividades 

planeadas para as áreas mais 

eficazes de intervenção?  

 

Questões facilitadoras CreativeMED para a formação de parcerias  

 

Identificação de indicadores relevantes de criatividade e inovação  

O kit de ferramentas (toolkit) CreativeMED, acessível em http://toolkit.creativemed.eu, foi 

concebido para traduzir esta abordagem metodológica num conjunto de ferramentas 

adequadas a uma possível intervenção numa região em específico. Primeiro, é necessária 

uma análise territorial que permitirá, então, um exercício de comparação. O CreativeMED 

propõe a identificação das pré-condições mínimas para se alinhar com os contextos em que 

o modo mediterrânico para a inovação ocorre. Numa abordagem simples, as variáveis 

foram seleccionadas para que a informação estatística esteja disponível a nível 

regional e que a literatura científica identifique os catalisadores da inovação. Entre as 

variáveis contam-se aspectos como a estrutura urbana, a proporção de actividades de 

produção capazes de absorver o processo de inovação e a inovação criativa e a quantidade 

e qualidade do capital cultural, educacional, institucional e social.  

Um conjunto de indicadores derivados do modelo CreativeMED pode ser introduzido. Este 

conjunto compreende a capacidade de uma região para activar a criatividade colectiva a 

http://toolkit.creativemed.eu/
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partir de três dimensões: associações e parcerias a nível local, ecossistemas 

socioeconómicos trans-locais e processos de inovação territorial. Como referido 

anteriormente, estes elementos podem reforçar a implementação de estratégias RIS3. 

Assim, a principal diferença entre esta abordagem e as políticas tradicionais de inovação 

não é tanto o destinatário ou meta mas sim a concepção dos fenómenos relacionados com a 

inovação sob a qual a política age. Combinando variáveis disponíveis a nível regional com 

os indicadores do modelo CreativeMED, o Toolkit para a implementação de estratégias S3 

define primeiro as condições prévias para a política regional para depois as comparar com 

os potenciais regionais de acordo com os três principais elementos do modelo CreativeMED. 

Uma vez definidas as variáveis, tanto as que se referem às pré-condições como ao modelo 

CreativeMED, o Toolkit compara uma região específica do Mediterrâneo com outras 

regiões. No caso da avaliação das condições prévias, os grupos de referência das regiões 

foram seleccionados como: a) as três regiões mais semelhantes, de acordo com a 

metodologia adoptada por Navarro et all.
30

; b) todas as regiões do espaço mediterrânico; c) 

todo o país a que a região específica pertence; d) todas as regiões da UE que participam no 

projecto. Além da comparação, apresenta-se o ranking da performance com um código de 

cores (que traduz a boa e má performance). 

 

Exemplo de avaliação das precondições através do Toolkit CreativeMED 

                                                                        
30

 Navarro, M. et all. (2014) “Regional benchmarking in the smart specialisation process: Identification of 
reference regions based on structural similarity”.  
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/9bee7453-1e96-4079-8d41-c6a5ab2d3e09  

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/9bee7453-1e96-4079-8d41-c6a5ab2d3e09
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No caso da avaliação das dimensões do modelo CreativeMED, a comparação é limitada a 

regiões semelhantes ou ao conjunto das regiões MED. A apresentação difere dado que as 

variáveis foram transformadas por forma a construir um índice agregado.  

O Toolkit avalia o posicionamento relativo de cada uma das regiões do CreativeMED e 

compara-as com a média do espaço MED por meio de um código de cores: se for inferior 

a 75% da média, trata-se de um "mau desempenho"; entre 75% e 125% da média, um 

“desempenho normal"; se for superior a 125%, um "bom desempenho" Com esta informação 

disponível, a aplicação avalia o posicionamento regional e gera automaticamente um 

relatório e uma tabela onde os pontos fortes e fracos são exibidos. 

 

Exemplo de avaliação do posicionamento regional através do Toolkit CreativeMED 

 

Adicionalmente, o Toolkit fornece uma lista de políticas, programas e acções que visam 

colmatar as fraquezas regionais, em conformidade com o modelo CreativeMED. Na 

biblioteca é possível aceder, por exemplo, aos textos de vários projectos, que podem ser 

filtrados ou extraídos de acordo com critérios pré-seleccionados. O toolkit permite ainda uma 

visão geral das políticas delineadas, útil na aferição da compatibilidade e coerência destas 

com as prioridades S3 definidas para cada região.  
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Construção de parcerias para a implementação  

Um dos princípios do conceito de Smart Specialisation é a identificação dos pontos fortes e 

fracos das regiões em relação aos seus contextos nacionais e macrorregionais. Este 

assume, porém, que para uma determinada área prioritária, as regiões são também 

capazes de construir cadeias de valor autónomas dentro de seu próprio território. De 

facto, tal como evidenciado numa série de estudos que acompanham o processo S331, os 

agregados de inovação regionais estão muitas vezes em rede com sistemas externos à 

região. 

O CreativeMED solicitou então aos grupos de trabalho locais aferir a possibilidade de 

colaboração inter-regional e de desenvolvimento de cadeias de valor no espaço MED. 

A implementação de tal cooperação é de facto encorajada nos novos regulamentos dos 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (no já referido art.º 70), permitindo que as 

regiões destinem até 15% dos seus fundos em actividades fora do território regional. O 

trabalho exploratório nas doze regiões do CreativeMED tem constatado o interesse em tais 

iniciativas, como as que apresentamos (por ordem de relevância de OT, Objectivo Temático 

da Europa 2020) como exemplos de cadeias de valor transnacionais de potencial interesse.  

Tema Área OT Região 
proponente 

Projecto Temática 

Base de 
dados PCI 

Cultura e 
turismo 

1 Alentejo Base de dados do património 
cultural imaterial 

Living Labs, semântica, 
saber-fazer, dados abertos 

Nuvem 
regional 

Agenda 
digital 

2 Sicília Serviço Cloud (dados abertos) 
como infra-estrutura pública  

Governação a vários 
níveis, dados numerosos 

Queijo Agro-
alimentar 

3 Chipre Integração de queijos típicos 
em cadeias de abastecimento 
globais 

Logística, processamento 
de alimentos, trabalho 
colaborativo 

E-Veículo 
MED 

Transporte 7 Chipre Políticas específicas para os 
territórios insulares 

E-Transporte, sistemas de 
controlo, fabrico adaptado 

Desenvolvi-
mento de 
capacidades 

Formação 
para a 
inovação  

11 Toscânia Apoio à adopção de novos 
métodos de inovação 

Processos de inovação, 
plataformas de 
aprendizagem política 

 

Exemplo de iniciativas CreativeMED 

Estas cadeias de valor inter-regionais podem também desempenhar um papel no 

estabelecimento duma relação entre a oferta e procura de inovação, já que a maioria das 

iniciativas apresentadas são relevantes quer para a Europa 2020 como para as agendas 

nacionais (destacando questões relevantes para as S3 regionais) e para os desafios 

societais do Horizonte 2020.  
                                                                        
31

 Boschma, Ron (2013) “Related variety, branching and regional innovation policy’s”, acessível em 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/63241/Boschma_130125; Bathelt, Harald (2007) “Buzz-and-
Pipleline Dynamics: Towards a Knowledge-Based Multiplier Model of Clusters”, Geography Compass 1: 1282/98 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/63241/Boschma_130125
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Como estas redes inter-regionais representam a inovação e o desenvolvimento necessários 

às regiões, é provável que alguma destas iniciativas venha a ser desenvolvida. Falta 

compreender como os futuros programas CTE podem facilitar estas dinâmicas de inovação 

trans-locais e outras semelhantes, promovendo e testando os tipos de inovações políticas 

necessárias para apoiá-las. Tal exigirá uma maior participação das regiões e dos actores 

locais e regionais na definição do âmbito e relevância das iniciativas CTE em 

programas como o MED, a fim de garantir uma abordagem inovadora aos problemas 

macrorregionais através das potencialidades específicas do capital territorial macrorregional. 
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Conclusões 

O Livro Branco resume o âmbito, objectivos e principais resultados do CreativeMED, um dos 

13 projectos de capitalização do Programa MED 2007-2013. O documento, marco 

importante, não é contudo o fim deste projecto, que criou condições para a proveitosa 

convergência de interesses e intenções de um número de entidades públicas e privadas. As 

parcerias serão renovadas num futuro próximo com as seguintes directrizes:  

 Implementação dos princípios do conceito de aprendizagem de tripla hélice nas 

regiões MED através de novas e renovadas parcerias locais, iniciativas de 

colaboração e infra-estruturas sócio-tecnológicas; 

 Desenvolvimento do Toolkit CreativeMED, com o aperfeiçoamento ou actualização dos 

indicadores disponíveis numa perspectiva dinâmica (ao longo do tempo);  

 Construção ou reconstrução de cadeias de valor locais e inter-regionais tendo em 

conta a Smart Specialisation e as disposições previstas nos Fundos Estruturais. 

Podemos, desde já, oferecer conclusões preliminares, que esperamos discutidas na UE e 

em particular no espaço MED: 

1. Os resultados do projecto oferecem indicações claras sobre a necessidade de 

aprofundar os fundamentos teóricos e o nível de compreensão dos mecanismos 

de funcionamento do "modelo mediterrânico para a inovação" identificado pelo 

CreativeMED que, pelas implicações políticas e pelos dados apresentados no toolkit, 

tem trazido benefícios para as estratégias S3 regionais;  

2. O próximo grande desafio da União Europeia e das regiões mediterrânicas é a 

aprendizagem proporcionada pelas primeiras implementações dos programas 

operacionais relacionados com S3. Neste sentido, o CreativeMED sugere trabalho 

visando a melhoria de indicadores disponíveis para a criatividade e a inovação, o 

fornecimento de dados sobre políticas de desenvolvimento e coesão e a criação 

de plataformas de aprendizagem política para a partilha de experiências entre as 

diversas regiões (dos mesmos ou de países diferentes), em conformidade com o 

princípio da tripla hélice; 

3. Para acelerar tanto os resultados como a aprovação do próprio mecanismo de 

aprendizagem, o CreativeMED produziu uma série de recomendações sob a forma 

de ideias de projectos passíveis de financiamento (art.º 70(2) ou outros meios), de 

tal forma concretas e detalhadas que em alguns dos casos o trabalho pode começar 

imediatamente. Nestes projectos se aplica a ideia de cooperação inter-regional com 
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base em valores culturais comuns e de reconstrução das cadeias de valor quebradas 

numa perspectiva de baixo para cima; 

4. O CreativeMED equaciona, questão de momento sem resposta estruturada, até que 

ponto os resultados da Cooperação Territorial podem influenciar a programação 

regional e nacional como um todo e, em particular, a Smart Specialisation. 

Responder a esta pergunta requer, provavelmente, um salto quântico até ao próximo 

período de programação e compreender o valor oculto em todos estes processos de 

capitalização que agora terminam; 

5. Definimos a Smart Specialisation como voltada para o exterior, aberta a 

contaminações, colaborações e intercâmbios entre a produção regional e a tecnologia 

externa de distritos e comunidades, um desafio para os decisores políticos que 

pretendem um impacto positivo da capacidade de inovação no território. Aproveitando 

essa orientação, o espaço mediterrânico tem muito a ganhar mas também para 

oferecer. Por agora, a nossa orientação será seguir as cadeias de valor 

internacionais que atravessam fronteiras e tentar construir novos caminhos 

(como os experienciados nas propostas acima mencionadas). Os objectivos do 

Programa MED CAP serão adequadamente abordados e ainda reforçados. 
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