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RESUMO 

Contexto: A inovação, a investigação e o desenvolvimento tornaram-se numa das 

prioridades da política nacional e regional durante a última década, já que o conhecimento, a 

aprendizagem e a inovação são aspetos-chave para se atingir um desenvolvimento económico e 

competitivo para as empresas, regiões e nações. A União Europeia (UE) é constituída por diversos 

países e regiões diferentes, cada uma com características e sistemas de investigação, 

desenvolvimento e inovação distintos. As Estratégias de Investigação e Inovação para uma 

Especialização Inteligente (RIS3) pretendem estimular mais investimento em investigação, 

inovação e empreendedorismo como resposta ao hiato de produtividade transatlântico e 

constituíram uma condição ex-ante exigida para os estados-membros e regiões terem acesso aos 

fundos europeus. A premissa da RIS3 é que qualquer região, especialmente as menos 

desenvolvidas e em transição, desenvolva capacidades, tendo em conta as especificidades da sua 

região, de forma a obter vantagens competitivas em (pelo menos) alguns nichos de mercado. 

Objetivo: A presente dissertação pretende analisar a perceção dos atores, isto é, dos 

centros de investigação, clusters, associações, atores do governo e empresas (de diferentes 

dimensões e inclusive start-ups), sobre a RIS3 Norte e estudar a transferência de tecnologia (TT) 

Universidade-Empresa, nos últimos três anos, em instituições situadas no domínio geográfico da 

RIS3 Norte. 

Metodologia: Para a persecução deste trabalho, em termos metodológicos, recorremos à 

metodologia mista. Os dados são provenientes de entrevistas semi-estruturadas aplicadas aos 

atores regionais dos oito domínios da RIS3 e de dados secundários. Para o tratamento dos dados 

quantitativos foi utilizado o Excel e para a análise dos dados qualitativos recorreu-se ao Iramuteq 

(Interface de R pour lês Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires). 

Resultados/ Conclusão: Através da revisão de literatura, verificamos que a RIS3 não é 

mais do que um processo que visa definir prioridades de investimentos em domínios onde exista 

massa crítica para o desenvolvimento económico e social das regiões. Deve, ainda, consistir num 

processo contínuo para permitir o ajustamento das prioridades definidas em função da evolução 

registada. Os resultados empíricos deste estudo evidenciaram que a perceção dos atores acerca da 

adequação da RIS3 Norte não corresponde à adequação da RIS3 definida pelos decisores 

políticos. 

Originalidade/Valor: Os resultados dão um contributo significativo no que se refere ao 

processo de TT entre os atores regionais, dando a conhecer a importância das relações entre 

estes para o crescimento e desenvolvimento regional, para além de oferecer uma visão geral 

sobre as perceções e o conhecimento dos atores regionais do Norte sobre a RIS3.  

Palavras-Chave: Transferência de tecnologia; RIS3; Inovação; Quadrupla hélice 
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ABSTRACT 

Context: Innovation, research and development have become a priority of national and 

regional policy over the last decade, as knowledge, learning and innovation are key to achieving 

economic and competitive development for businesses, regions and nations. The European Union 

(EU) is made of several different countries and regions, each with different research, development 

and innovation characteristics and systems. The Research and Innovation Strategies for Intelligent 

Specialisation (RIS3) aim to stimulate more investment in research, innovation and 

entrepreneurship as a response to the transatlantic productivity gap and became an ex-ante 

condition required for member states and regions having access to European funds. The idea of 

RIS3 is that any region, especially the less developed and in transitional, develop capabilities, 

taking into account the specificities of their region, in order to obtain competitive advantages in 

(at least) some niche markets. 

Objective: The present dissertation aims to asses stakeholders’, namely research centres, 

clusters, associations, government actors and companies (of different sizes and development 

stages) perceptions about RIS3 North and study the technology transfer (TT) university-industry, 

in the last three years, in institutions located in the geographical area of RIS3 North. 

Methodology: For the achievement of this study, in methodological terms, we used 

mixed methods. Data originating from semi-structured interviews applied to regional stakeholders 

of the eight domains of RIS3 and from secondary data. Data analysis was performed using Excel 

for quantitative data and the qualitative data through the Iramuteq (Interface for Multi-

Dimensional Analyzes of Textes et de Questionnaires) software. 

Results/ Conclusion: Through the literature review, we have verified that RIS3 is no 

more than a process that’s aims to define investment priorities in areas where a critical mass exists 

for regional economic and social development. It should also consist of a continuous process to 

allow the adjustment of the priorities defined in the light of the evolution registered. Empirical 

results of the investigation suggest that the stakeholders’ perception of the fitness of the RIS3 

defined for their region does not match with the RIS3 defined by the policy makers. 

Originality/ Value: Our results contribute to a better understanding of TT among 

regional stakeholders, highlighting the importance of relationships between them for regional 

growth and development, furthermore we provide an overview of the perception and awareness 

of stakeholders in the North of Portugal about RIS3.   

Keywords: technology transfer; RIS3; innovation, quadruple helix 
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1.1. Introdução 

Desde a Revolução Industrial que as inovações no campo tecnológico têm 

produzido vantagens acrescidas na vida das pessoas e das organizações, quer a nível de 

bem-estar social, quer ao nível da qualidade de vida. Porém, essas inovações também 

possuem a desvantagem de excluir pessoas e países dos seus benefícios, quer por falta de 

conhecimentos, quer por falta de condições económicas (Marques & Abrunhosa 2005). 

Apesar da ideia generalizada de que a inovação ocorre com mais probabilidade em 

cidades e clusters a longo prazo, esta afirmação não corresponde necessariamente à 

verdade (Shearmur, 2015). Esta ideia existe porque, uma vez ocorrida a introdução da 

inovação, esses ambientes são fornecedores de material de suporte (finanças, trabalho, 

imóveis, fornecedores) e de informação veloz (rapid-decay) necessária para a sua 

expansão e ampla difusão (Shearmur, 2015). Assim sendo, o desafio para as regiões 

isoladas e rurais não está na criação da inovação (pelo menos não mais do que é para as 

cidades e clusters), mas no fornecimento de um ambiente propício para a expansão e 

crescimento da mesma (Shearmur, 2015). As políticas de inovação pretendem ajudar as 

empresas a terem um melhor desempenho e uma maior contribuição para o crescimento, 

emprego e sustentabilidade (Pugh, 2014). 

Janez Potocnik, comissário europeu para a investigação, criou um grupo de 

expertos chamado “Knowledge for Growth group” que tinha como tarefa debater os 

resultados mais recentes sobre políticas de investigação que são de extrema relevância 

para o crescimento económico europeu (CE, 2008). Em 2008, estes investigadores 

académicos criaram o conceito de Estratégias de Investigação e Inovação para uma 

Especialização Inteligente (RIS3) (Foray, David & Hall, 2011) que surgiu precisamente 

como resposta à crescente pressão concorrencial internacional e à óbvia paralisação da 

União Europeia (UE) (Boschma, 2013). A RIS3 influenciou fortemente a formulação de 

políticas europeias (Sandu, 2012), sendo que a principal agenda regional de inovação da 

UE para o período compreendido entre 2014 a 2020, sobre a política de coesão, baseia-se 

no conceito da RIS3 (Virkkala, Mäenpää, & Mariussen, 2017; Benner, 2014), uma vez 

que a inovação e o conhecimento são pilares fundamentais para o desenvolvimento da 

economia e são, atualmente, um desafio importante para a UE como um todo (CE, 2012). 

A agenda 2020 define um novo caminho para a Europa através das suas três iniciativas-

bandeira, nomeadamente, a União da Inovação, Crescimento Sustentável e Crescimento 
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Inclusivo (Estensoro & Larrea, 2016; Carayannis & Rakhmatullin, 2014; CCDRN, 

2014a). A RIS3 compreende que qualquer região, independente do seu desenvolvimento, 

necessita de se especializar de forma a obter vantagens competitivas (Foray, 2014) e de 

conhecer as forças exclusivas da região (Virkkala et al., 2017). Esta estratégia assenta 

sobre o processo de descoberta empresarial (DE) que revela no que uma nação ou região 

se distingue em termos de investigação e desenvolvimento (I&D) (Foray, David & Hall, 

2009) e tem como finalidade salientar o interesse “de uma construção dinâmica de 

vantagens competitivas fundadas nas idiossincrasias territoriais e nas possibilidades 

proporcionadas por novos posicionamentos competitivos de cada região da União 

Europeia” (CCDRN, 2014b: 9). A RIS3 refere-se a um conceito que compreende que a 

procura de novas oportunidades de crescimento a nível regional poderá ser conseguida 

através da análise de pontos fortes e especializações regionais únicas (Virkkala et al., 

2017). O objetivo é de concentrar recursos em atividades que sejam plausíveis de 

transformar as estruturas económicas existentes e revelar oportunidades emergentes 

(Foray, 2014). No entanto, o envolvimento dos atores da tripla hélice (TH), isto é, da 

indústria, academia e governo é insuficiente no contexto da RIS3 (Foray, Goddard & 

Beldarrain, 2012). Portanto, a TH deve ser ampliada de forma a incluir um quarto grupo, 

a sociedade, formando, assim, a quadrupla hélice (QH) (Foray et al., 2012). A QH permite 

um sistema de inovação eficiente (Foray et al., 2012) e, no contexto da RIS3, deve ser 

implementada desde o princípio, de forma a obter o máximo potencial sinérgico (Foray 

& Rainoldi, 2013). Apesar da aparente simplicidade enquanto conceito, as implicações 

conceptuais e políticas são muito mais complexas, exigindo o envolvimento dos 

diferentes atores locais no processo de DE (OECD, 2013), caracterizando as 

universidades1 como figuras imprescindíveis no desenvolvimento regional (Marinelli & 

Elena-Perez, 2017). 

Para além da RIS3, as relações universidade-empresa recebem uma notável 

atenção por parte da literatura, já que este networking pode contribuir para grandes 

avanços tecnológicos, melhoria na qualificação dos recursos humanos e incremento da 

produtividade (Teixeira & Mota, 2012). O ambiente competitivo atual obriga as empresas 

a investir em novas tecnologias e a introduzir novos produtos rapidamente no mercado 

(Wu, 2012). Durante o processo de inovação, as empresas encaram-se com diversos 

obstáculos, que podem ser ultrapassados através da aplicação de conhecimento externo 

                                                 
1  Entenda-se, nesta investigação, por universidade toda e qualquer instituição de ensino superior (IES). 
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da sociedade (Kanama & Nishikama, 2017). Esta realidade originou num fortalecimento 

da relação da indústria com as universidades e o resto da sociedade (Kanama & 

Nishikawa, 2017). As universidades são consideradas como organizações 

imprescindíveis nos sistemas nacionais de inovação (Miller, McAdam & Mcadam, 2018; 

De Beer, Secundo, Passiante & Schutte, 2017) e a investigação produzida por estas e a 

transferência dessa mesma investigação para a indústria tem sido alvo de interesse ao 

longo das várias décadas (Anderson, Daim & Lavoie, 2007). A comercialização e a 

transferência de conhecimento científico e tecnológico das universidades, laboratórios e 

centros de investigação são considerados como elementos-chave para o desenvolvimento 

e o crescimento económico regional sustentado (Iacobucci & Micozzi, 2015).  

Atendendo à importância da RIS3, da relação entre os atores da QH e do conceito 

de inovação para o crescimento económico da Europa, julga-se pertinente elaborar um 

estudo que aborde estes conceitos e, ao mesmo tempo, que possa contribuir para a 

literatura existente.  

1.2. Relevância e Objetivos 

A RIS3 está a ganhar notoriedade no discurso político regional da UE (Benner, 

2014), tendo sido referida como uma fonte fundamental para o progresso de inovação ao 

ligar as prioridades nacionais e regionais aos objetivos políticos da UE (CE, 2014). Esta 

estratégia constitui um importante instrumento político, que envolve as autoridades de 

gestão nacionais ou regionais, como as universidades, a indústria e os parceiros sociais 

num processo de DE, para orientar as regiões a estimular a inovação, reunir talentos e 

atrair investimentos (CE, 2014).  

Nos últimos anos, diversos estudos relacionados com a RIS3 surgiram, tendo-se 

debruçado sobre diversos países e regiões (e.g., Mroczkowski & Miller, 2017; Cooke, 

2016; Marlow & Richardson, 2016; Komninos, Musyck & Reid, 2014), particularmente 

durante o período de 2014 e 2015, altura em que alguns resultados da literatura acerca 

das dificuldades relacionadas com o processo de implementação e a forma de os 

ultrapassar se tornaram disponíveis (Estensoro & Larrea, 2016). Outros estudos 

procuraram, ainda, entender o papel das universidades com a emergência da RIS3 (e.g., 

Rinaldi, Cavicchi, Spigarelli, Lacchè & Rubens, 2018; Marinelli & Elena-Perez, 2017; 

Kempton, 2015; European University Association, 2014). 
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Existem diversos tópicos que versam sobre a transferência de tecnologia (TT), 

como a transferência entre países, indústrias ou empresas (Ploykitikoon & Daim, 2010), 

sendo que a TT entre a Universidade-Indústria tem vindo a expandir-se (Lai, 2011).  

Não obstante os estudos que existem sobre a RIS3, escassos são os que têm sido 

realizados com o objetivo de estudar a TT Universidade-Indústria no contexto da RIS3 e, 

como sugerido por Kopczynska e Ferreira (2018), existe a necessidade de compreender o 

conhecimento que os atores regionais possuem sobre o conceito, uma vez que a falta de 

compreensão destes sobre a RIS3 pode levar a interpretações erradas. 

Por forma a contribuir para colmatar esta lacuna existente na literatura, o objetivo 

geral desta dissertação é aferir a perceção dos atores sobre a RIS3 Norte e estudar a TT 

universidade-empresa, nos últimos três anos, em instituições situadas no domínio 

geográfico da RIS3 Norte. Como objetivos específicos foram definidos os seguintes: i) 

estudar a TT entre a indústria e a academia; a sociedade e a academia e o governo e a 

academia e as razões para esta existir;  ii) perceber o conhecimento que os atores locais 

possuem sobre a RIS3; iii) compreender as perceções dos atores acerca do potencial dos 

domínios identificado pela RIS3 e o trabalho que tem sido desenvolvido; e iv) estudar o 

networking existente entre as várias organizações auscultadas.  

Assim, de forma a concretizar os objetivos definidos, recorreu-se à aplicação de 

entrevistas semi-estruturadas aos atores da região Norte. Estes dados primários foram 

complementados com dados secundários resultantes de bases de dados, documentos 

publicados por organismos oficiais e de uma tese de doutoramento2. Em termos 

metodológicos, foi empregue uma metodologia mista. Para a análise dos dados 

qualitativos resultantes da aplicação de entrevistas semi-estruturadas, recorreu-se à 

análise de conteúdo conforme o modelo de Bardin (1977), com auxílio do software 

Iramuteq (Interface de R pour lês Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires), e para os dados quantitativos, utilizou-se o Excel. 

1.3. Estrutura da Investigação 

Para a concretização dos objetivos acima apresentados, a investigação estrutura-

se em seis partes: 

                                                 
2  Neves, M. M. G. R. V. A. F. (2018). Desenvolvimento de um sistema multicritério de apoio à avaliação da transferência de 

conhecimento nas instituições de Ensino Superior (Tese de Doutoramento, Universidade da Beira Interior). 
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No Capítulo II, após a introdução, é sintetizada a revisão de literatura sobre o qual 

esta dissertação incide, sendo descritos os conceitos teóricos relativamente à RIS3 e à TT. 

Serão também abordados diferentes conteúdos considerados essenciais e que estão 

intimamente relacionados com o assunto em questão.   

No capítulo III, faremos uma caracterização da região Norte a nível da NUT II e 

de cada um dos oito domínios de especialização da RIS3 Norte. 

No capítulo subsequente, denominado “Dados e Metodologia de Análise”, é 

elucidada a metodologia empregue e que fundamenta o caminho para a concretização dos 

objetivos propostos, bem como o processo de recolha e tratamento dos dados.  

No capítulo V, apresentaremos a análise dos dados e a discussão dos mesmos, ou 

seja, é feita a análise das entrevistas semi-estruturadas e dos dados pertencentes à tese de 

doutoramento (Neves, 2018) e que nos foram cedidos. 

Por fim, é descrita a conclusão desta dissertação, onde expomos um resumo dos 

principias resultados, as limitações que foram surgindo ao longo do estudo e sugestões 

para investigações futuras sobre a temática em análise. 
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Este ponto apresenta uma síntese da literatura relevante sobre a inovação, a RIS3, 

a TH, a QH, a quíntupla hélice, a TT e as zonas transfronteiriças. 

2.1. Inovação 

O conceito de inovação tem sofrido alterações ao longo do tempo devido à 

evolução da própria conceção de inovação (Marques & Abrunhosa, 2005).  

Ainda que a primeira abordagem ao conceito de inovação tenha sido elaborada no 

séc. XVIII, a inovação, enquanto objeto de estudo por parte da ciência económica, só 

surgiu no séc. XX, inspirada por Schumpeter. Schumpeter, o chamado pai da economia, 

afirma que a inovação pode ser vista como a introdução no mercado de uma novidade, 

em termos técnicos ou organizacionais, e não apenas do ponto de vista da sua inovação 

(Schumpeter, 1983).  

Segundo Cunha, Rego, Cunha, Cabral-Cardoso e Neves (2016: 727) 

 “A inovação é um pequeno rótulo para uma grande variedade 
de fenómenos. O conceito pode incluir práticas tão diversas 
como a adoção de novas soluções tecnológicas ou processos de 
trabalho, o lançamento de novos produtos, a competição em 
novos mercados, o estabelecimento de novos acordos com 
clientes e fornecedores, a descoberta de nova fonte de  matérias-
primas, um novo  processos de fabricação, um novo modo de 
prestar serviço pós-venda, um novo modus operandi para a 
relação com a clientela, etc.”. 

A inovação caracteriza-se por ser um conceito multidimensional e como resultado 

difícil de medir (Madureira, Gamito, Ferreira & Portela, 2013).  

“A importância dos efeitos da inovação no crescimento 
económico e na respetiva promoção através de políticas de 
incentivos desencadeou a necessidade de medir os primeiros e 
de avaliar os segundos. Este contexto mobilizou esforços 
significativos de investigadores e de instituições internacionais, 
nomeadamente da OCDE, no sentido da construção de 
conceitos operacionalizáveis de inovação passíveis de facilitar 
a sua identificação e medição (Madureira et al., 2013: 11). 

Assim, na 3.ª edição do Manual de Oslo, a inovação foi definida como:  

“A introdução de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, novo processo, novo método de 
marketing, novo método organizacional nas práticas 
empresariais, bem como, no local de trabalho ou relações 
externas” (OECD, 2005: 46).  

Desta forma, a definição apresentada pela 3.ª edição do Manual de Oslo permite 

diferençar quatro tipos diferentes de inovação (Tabela 1): de produto, de processo, de 



Transferência de Tecnologia Universidade-Empresa na RIS3 Norte Portugal 

Ana Vanessa de Almeida Marques Martins  9 

 

marketing e organizacional, ainda que as duas últimas formas, apenas, surgiram na última 

edição (OECD, 2005). Marques, Santos, Marques e Ramos (2018) referem, ainda, que a 

inovação pode estar relacionada com aspetos tecnológicos (inovação de produto ou 

processo) e não tecnológicos (inovação organizacional e de marketing). 

As tipologias de inovação apresentam-se como um conceito fundamental na 

literatura sobre a inovação, pelo que motivaram ao desenvolvimento de uma infinidade 

de diferentes modelos, ferramentas, classificações e definições sobre os tipos de inovação 

propostas pelos investigadores, o que torna mais trabalhosa a compreensão desta 

(Rowley, Baregheh & Sambrook, 2011). Por exemplo, em 1967, Knight propôs quatro 

tipos de inovação: estrutura organizacional, processo produtivo, pessoas, produto/ 

serviço, enquanto que Oke, Burke e Myers (2007) chegaram aos seguintes tipos de 

inovação: produto (incluindo radical e incremental) e processo (incluindo métodos 

administrativos, de serviço e produção). Apresentamos, de forma resumida, a tabela que 

se segue com as classificações dos principais tipos de inovação: 

Tabela 1 - Tipos de inovação.  

Fonte: Elaboração própria baseada em OECD (2005) e Rowley et al. (2011). 

 

Nonaka e Takeuchi conseguiram generalizar a ideia de que existe uma relação 

próxima entre a inovação e a criação de conhecimento, pois o processo de criação de 

Tipo Definição 

Inovação de 
Produto 

Inovação de produto consiste na introdução de um bem ou serviço que é 
completamente novo ou, em alternativa, apresenta modificações e/ou melhorias 
significativas. 

Inovação de 
Processo 

Inovação de processo consiste na introdução de um novo ou significativamente 
melhorado processo de produção ou distribuição, incluindo mudanças técnicas de 
equipamento e/ ou software. Este tipo de inovação tem, normalmente, como objetivo 
a redução do custo unitário de produção ou distribuição ou o aumento da qualidade. 

Inovação de 
Marketing 

Inovação de marketing é a introdução de um novo método de marketing que envolva 
mudanças significativas no design do produto ou na sua embalagem, no 
posicionamento do produto, na promoção ou na fixação do preço do produto.  

Inovação 
Organizacional 

Inovação organizacional é a introdução de um novo método organizacional nas 
práticas de negócio da empresa, na organização do seu trabalho ou nas suas relações 
externas. 

Inovação 
Radical 

Implica um avanço profundo e tem um impacto significativo nos mercados e na 
atividade económica das empresas. Podem ser definidas como inovações novas para 
o mercado. 

Inovação 
Incremental 

Inovação incremental é aquela que dá continuidade ao processo de mudança, sem com 
isso alterar a essência da mesma, isto é, o desenvolvimento ou implementação de 
melhorias de produtos, processos, estratégias ou modelos que já havia. 

Inovação 
tecnológica 

Inovação tecnológica inclui qualquer tipo de inovação estruturada a partir de aspetos 
técnicos e influencia o fluxo de operações de produto ou processo, assim sendo 
abrange a inovação de produto e a inovação de processo. 

Inovação não 
tecnológica 

Inovação de marketing e inovação organizacionais. 
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conhecimento é visto como o embrião de atividades inovadoras (Santos, Marques, Ratten 

& Ferreira, forthcoming). A inovação pode ser entendida como a aplicação e 

disseminação do conhecimento (Carayannis & Campbell, 2010). O conhecimento e a 

inovação têm sido considerados, já desde há muito tempo, como causa da competitividade 

e do crescimento (Capello & Lenzi, 2016b). Em 1990, Porter afirma que a principal causa 

das empresas gerarem e conservarem vantagens competitivas se deve à inovação (Silva, 

2003). A inovação, em forma de descobertas científicas e a criação de novas tecnologias, 

consiste na fonte principal para a competitividade económica, tornando-se ainda mais 

evidente no rescaldo da crise, altura em que os países procuram fontes mais sustentáveis 

para o crescimento económico (Krammer, 2017). Existe consenso de que a inovação 

inclui a aplicação de novas ideias que estimulam a performance económica (Hristov & 

Reynolds, 2015) e de que a inovação ocorre com maior possibilidade em locais abertos e 

globalizados (Mroczkowski & Miller, 2017). Os conceitos de inovação, produtividade e 

competitividade estão inerentemente interligados e a inovação pode levar ao aumento da 

produtividade, a qual, por sua vez, concede a competência de se competir globalmente 

(Carayannis & Grigoroudis, 2016). 

Hoje em dia, ser inovador é uma necessidade para as organizações e territórios e 

daí advém o slogan “innovate or die” (Nauwelaers, 2011). As organizações têm 

necessidade de inovarem, por um lado, devido às mudanças da procura e estilos de vida 

dos clientes, e, por outro, para aproveitarem as oportunidades oferecidas pelas tecnologias 

e pelas mudanças do mercado (Rowley et al., 2011). Desde a agenda de Lisboa e da 

Europa 2020, todos os níveis políticos têm contribuído para o reforço da inovação e para 

a criação da economia do conhecimento, uma vez que o acesso ao conhecimento é 

considerado a chave para atividades inovadoras em economias modernas (Capello, 

2013a).  

2.1.1 Inovação regional 

As regiões têm diferentes formas de inovação, dependendo de pré-condições 

territoriais particulares, como condições sociais e institucionais, para criação de 

conhecimento e inovação (Capello & Lenzi, 2016b), uma vez que que as regiões se 

caracterizam por possuir diferentes setores e desafios/ oportunidades (Njøs & Fosse, 

2018). A presença de instituições locais de investigação pública, empresas de dimensão 

relevante e dinâmicas, clusters e um ambiente caracterizado como empreendedor podem 

influenciar o desempenho inovador das regiões (OECD, 2005). 
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A abordagem de padrões de inovação regional é proposta como uma combinação 

de condições e de modos específicos para realizar as diferentes fases do processo de 

inovação (Capello, 2013b). Esta definição torna possível realizar/ considerar inovação em 

regiões que optam por um processo de imitação de inovação externa (Capello, 2013b). 

Camagni e Capello (2013) definem padrão territorial de inovação como uma 

combinação de condições contextuais e de formas específicas para executar as diferentes 

fases de um processo de inovação. 

‐ Padrão baseado em ciência: existência de pré-condições para a criação de 

conhecimento (existência de universidades, centros de investigação, capital 

humano altamente qualificado) e para a conversão do conhecimento em inovação 

(presença de espírito e criatividade empreendedora) (Capello & Lenzi, sem data; 

Capello & Lenzi, 2016a). Existem todas as condições para a criação, transferência 

e transformação de conhecimento em inovação (Capello, 2013b). 

‐ Padrão de aplicação criativa: presença de pequenas e médias empresas (PME) 

criativas e capazes de “captar” conhecimento fora da sua região, dada a 

inexistência deste localmente, e usá-lo para as necessidades de inovação da região 

(Capello & Lenzi, sem data). 

‐ Padrão de inovação imitativo: stakeholders regionais adquirem a sua capacidade 

de inovação já existente, embora com diferenças de adaptação (Capello, 2013b). 

A mestria de passar do conhecimento para a inovação e da inovação para o 

crescimento regional varia de região para região, daí advém a importância da 

identificação dos padrões de inovação específicos para a criação de estratégias normativas 

diferenciadas (Camagni & Capello, 2013). 

Em seguida é apresentado o Regional Innovation Scoreboard que engloba 220 

regiões de 22 diferentes países da UE, para além da Noruega, Sérvia e Suíça e a nível 

nacional o Chipre, Estônia, Letônia, Lituânia, Luxemburgo e Malta (CE, 2017). O 

Regional Innovation Scoreboard consiste numa avaliação comparativa da performance 

das atividades de inovação e classifica as regiões em quatro categorias3: Líderes da 

Inovação regional (53 regiões), Fortes Inovadores regionais (60 regiões), Inovadores 

Moderados regionais (85 regiões) e Inovadores Modestos regionais (22 regiões) (CE, 

2017).  

                                                 
3  Consultar indicadores em: http://ec.europa.eu/docsroom/documents/23986  
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Fonte: CE, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en. 

Figura 1 - Mapa Regional Innovation Scoreboard 2017. 

A definição utilizada para a realização deste trabalho científico é a do Manual de 

Oslo (2005) por esta ser a adotada em documentos oficiais da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OECD) e constituir a principal fonte 

internacional para a recolha e uso de dados sobre a inovação presente na indústria (OECD, 

2005). Os tipos de inovação empregues são os que constam na Tabela 1 (página 9) que 

foi elaborada com base no Manual de Oslo (2005) e Rowley et al. (2011). 

2.2. Estratégias de Investigação e Inovação para uma Especialização 

Inteligente 

O conceito da RIS3 é uma estratégia relativamente recente, orientada para a 

inovação e que se concentra nos pontos fortes já existentes na região (Krammer, 2017) e 
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feito à medida para cada uma delas (Foray et al., 2009). A RIS3 tem sido utilizada pela 

UE, como um dos alicerces da sua política de coesão e inovação em resposta ao 

abrandamento da produtividade da Europa (Boschma, 2013). Este conceito foi criado em 

2008 por investigadores académicos (grupos de expertos Knowledge for Growth) e foi 

adquirindo relevância no campo da política nacional (Foray et al., 2011). A missão dos 

investigadores académicos era compreender a razão da existência de uma diferença 

crescente, entre os Estados Unidos e a UE, em termos de I&D e qual a contribuição de 

I&D para o crescimento económico (Estensoro & Larrea, 2016; Del Castillo Hermosa, 

Elorduy & Eguía, 2015). Este “conceito político” foi adotado por “expert groups” da 

Comissão Europeia e em relatórios da mesma instituição, que propõem a RIS3 como um 

caminho para o futuro da coesão política, sendo um elemento central do plano de inovação 

da UE 2020 (Oliveira, 2015). A RIS3 é uma condição ex-ante para toda e qualquer região 

ter acesso aos fundos europeus estruturais e de investimento (Lundström & Mäenpää, 

2017; Virkkala et al., 2017; Marlow & Richardson, 2016; Reimeris, 2016; Landabaso, 

2014), sendo que as normas se encontram escritas num único documento intitulado 

“Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS3)” (Foray 

et al., 2012) e, em 2011, a Comissão Europeia lançou a plataforma para a RIS3 

(plataforma S34), com o objetivo de apoiar as regiões e os estados-membros (Nordberg, 

2015; Carayannis & Rakhmatullin, 2014). O manual, antes referido, contém seis passos 

para delinear, implementar e avaliar o processo da RIS3 (Valdaliso, Magro, Navarro, 

Aranguren & Wilson, 2014). A Comissão Europeia exigiu que todas as autoridades 

regionais desenvolvessem uma RIS3, definindo exclusivamente prioridades de 

investimentos em domínios onde existia massa crítica e nos quais seria plausível esperar 

uma contribuição para a competitividade regional (Kroll, Böke, Schiller, & Stahlecker, 

2016). Atualmente, o foco da aplicação da RIS3 limita-se, essencialmente, a regiões 

europeias, sendo que é considerada por muitos como, provavelmente, a maior experiência 

ao nível de políticas de inovação do mundo, podendo encontrar-se retratados alguns dos 

principais princípios na Asia, América do Norte, Austrália e alguns países da América 

Latina (Kutsenko, Islankina & Kindras, 2018; Doloreux & Gomez, 2017).  

As regiões, especialmente as menos avançadas e em transição, necessitam de 

construir capacidades de forma a obter vantagens competitivas em (pelo menos) alguns 

nichos de mercado (Foray, 2014). Para o conseguir, é necessário desenvolver estratégias 

                                                 
4  http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ 
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de desenvolvimento regional, de forma a obter vantagens competitivas (Arancegui, 

Querejeta & Montero, 2011). O objetivo da RIS3 é de gerar novas opções ou novas 

especialidades para diversificar as estruturas da economia regional (Foray, 2014), 

sugerindo que apenas as regiões mais desenvolvidas devem competir em indústrias 

inovadoras de alta tecnologia (Tiits, Kalvet & Mürk, 2015). Dito por outras palavras, as 

regiões leaders podem investir na invenção de uma tecnologia genérica, enquanto que as 

regiões menos desenvolvidas (follower) devem optar pelo investimento no 

desenvolvimento de aplicações dessas tecnologias (Krammer, 2017; Tiits et al., 2015; 

Benner, 2014; CE, 2010). Em regiões com um menor nível de desenvolvimento, a RIS3 

tende a depender menos das políticas de I&D e a centrar-se mais sobre políticas de 

restruturação com medidas tradicionais. À medida que o desenvolvimento da região 

avança, as estratégias de cluster e diversificação tornam-se mais importantes (Arancegui 

et al., 2011). Em regiões menos desenvolvidas será necessário a construção de 

capacidades de inovação antes da realização de um processo de DE (Vallance, Blažek, 

Edwards & Květoň, 2018) e as universidades assumem um papel crucial na medida em 

que se pressupõe que nessas regiões deverão existir baixos níveis de capacidade 

institucional (European University Association, 2014).  

Um objetivo prioritário das políticas da RIS3 consiste em explorar o potencial da 

aplicação das “key enabling technologies” (Kroll et al., 2016), o que está de acordo com 

a RIS3 Norte (CCDRN, 2014b).  

A RIS3 pode ser interpretada como uma política que leva em conta o “local” e 

que procura uma diversificação especializada no território (Gianelle, Goenaga, Vázquez 

& Thissen, 2014; Arancegui et al., 2011), já que possibilita uma estratégia e um papel 

global para cada região (CE, 2010) e dessa forma cria maior diversidade entre as regiões 

do que um regime no qual cada região tenta criar mais ou menos o mesmo de forma 

imitativa (Giannitsis, 2009). A aplicação da RIS3 assenta sobre o princípio de que não se 

deve basear nas prioridades ou investimentos anteriores, mas no potencial atual 

(Reimeris, 2016).  

O conceito da RIS3 decorre da observação de que a maioria das regiões opta pela 

imitação de abordagens ou políticas, sem ter em conta a diversidade do seu contexto 

(Arancegui et al., 2011). As regiões não devem tentar imitar-se (Muller, Zenker, Hufnagl, 

Héraud, Schnabl, Makkonen & Kroll, 2017), porque elas diferem entre si, por isso, a 

política a adotar deve ser ajustada à região em causa, isto é, às especificidades do contexto 

industrial, cultura inovadora e estrutura governamental da região (Doloreux & Gomez, 
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2017). Consequentemente, as regiões devem desenvolver áreas distintas de 

especialização e numa fase seguinte devem concentrar os seus esforços políticos nesses 

domínios de especialização inteligente (Muller et al., 2017). Para o conseguir, é 

necessário que as políticas sejam adaptadas ao contexto e fundadas nas melhores 

evidências disponíveis, o que exige uma reorientação e reordenamento da lógica e 

processo de formulação das políticas em muitas regiões (McCann & Ortega-Argilés, 

2014). Os governos devem concentrar os investimentos em atividades que representem 

áreas que tenham alguma vantagem comparativa (especialização) ou em áreas 

emergentes, onde os empreendedores possam desenvolver novas atividades 

(diversificação) (OECD, 2013), ou seja, é necessário que as autoridades regionais 

realizem autoavaliações acerca dos ativos em conhecimento, capacidades e competências 

de cada região e identifiquem os stakeholders principais entre os quais ocorre a 

transferência de conhecimento (Kotnik & Petrin, 2017; Benner, 2014).  Contudo, segundo 

McCann e Ortega-Argilés (2013), não é a diversificação por si que importa para o 

crescimento, mas os padrões de diversificação especializada em tecnologias relacionadas 

que originam crescimento. Os mesmos autores definem as estratégias de diversificação 

como estratégias baseadas na expansão para novas atividades, com o auxílio das 

competências desenvolvidas nos setores existentes (Arancegui et al., 2011). Assim sendo, 

as regiões devem identificar os setores, os domínios tecnológicos ou as principais áreas 

onde possam desenvolver vantagens competitivas e depois concentrar as suas políticas 

regionais para promover a inovação nesses campos (McCann & Ortega-Argilés, 2011) e, 

dessa forma, poderem posicionar-se em mercados globais específicos e em diferentes 

cadeias globais de valor (Gianelle et al., 2014).   
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A RIS3 consiste: 

‐ na transição de um setor económico para um novo; 

‐ numa modernização tecnológica de indústrias existentes; 

‐ diversificação; 

‐ no estabelecimento de um domínio radicalmente novo (Tiits et al., 2015). 

A Comissão Europeia (2010) reconhece que as políticas regionais de inovação 

demonstraram, com frequência, ineficiência na identificação das prioridades para as 

regiões individuais, bem como das formas práticas de colaboração entre as regiões, o que 

resulta em desperdício de recursos públicos ou em atrasos na obtenção dos benefícios 

para a sociedade. A RIS3 surge como alternativa a uma política que desperdiça o 

investimento em várias áreas e setores, independentemente da capacidade de 

conhecimento e da estrutura industrial de uma região, estimulando a competitividade das 

regiões através da identificação de prioridades em atividades de elevado valor 

acrescentado (CE, 2010) pelos stakeholders constituintes da QH (Marinelli & Elena-

Perez, 2017). Antes da RIS3, os recursos eram distribuídos de acordo com as políticas 

horizontais, que envolviam pouco risco e conseguiam aumentar partes do sistema de 

inovação (Foray, 2016). No entanto, estes não surtiam efeito em regiões menos 

desenvolvidas ou em transição (Foray, 2016). A razão para tal reside na falta de 

capacidades e recursos específicos fornecidos por associações industriais, grandes 

empresas, universidades e organizações públicas de investigação, pois o ecossistema, por 

si só, é incapaz de as gerar (Foray, 2016).  

O objetivo da RIS3 é de garantir uma transformação contínua das estruturas 

produtivas e assente na investigação e inovação, bem como uma modificação que respeite 

toda a economia regional (Virkkala et al., 2017). Foray et al. (2009) apresentam a RIS3 

como uma estratégia que procura encorajar investimentos em programas que irão 

complementar os outros ativos produtivos do país (região) para, assim, criar capacidade 

doméstica futura e vantagens competitivas interregional. Para que os investimentos nas 

áreas da investigação e inovação sejam realmente eficientes, é fundamental a existência 

da RIS3, atuando como um processo dirigido à fraca ou inexistência de uma ligação entre 

I&D, não esquecendo os recursos, as atividades e a estrutura setorial da economia (Foray 

et al., 2011). Segundo os mesmos autores, este tipo de especialização envolve um 

processo de DE que revela o que um país ou região produz de melhor em termos de I&D 

e inovação.  
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“As Estratégias de Inovação Nacionais/Regionais para a 
Especialização Inteligente (estratégias RIS3) são agendas de 
transformação económica integradas de base local que 
concretizam cinco itens importantes: 

- Direcionam apoio político e investimentos para as 
prioridades, os desafios e as necessidades nacionais/regionais 
mais importantes para promover um desenvolvimento baseado 
no conhecimento. 

- Baseiam-se nas mais-valias, nas vantagens competitivas e no 
potencial de excelência de cada país/região. 

- Apoiam a inovação baseada na tecnologia e na prática e visam 
estimular o investimento do setor privado. 

- Promovem o total envolvimento das partes interessadas e 
incentivam à inovação e à experimentação. 

- Baseiam-se em provas e incluem sistemas de 
acompanhamento e avaliação coerentes”. (Comissão Europeia, 
2014: 2). 

Segundo Giannitsis (2009: 27-28), a RIS3: 

“Indica um aperfeiçoamento das políticas que visam a criação 
de unidades, clusters e/ou regiões competitivas e inovadoras; 

Implica intervenções e, por conseguinte, alguns alvos explícitos 
ou implícitos associados a uma concentração pretendida de 
recursos de alguma forma;  

Cria mecanismos de apoio financeiro necessários, que podem 
gerar externalidades sociais extensivas no futuro; 

Pressupõe a existência de critérios para avaliar quais as 
especializações inteligentes e, consequentemente, também as 
metas políticas.” 

Foray escreveu um artigo em 2014 com o propósito de distinguir entre RIS3 e 

políticas de especialização inteligente. O autor define a primeira como um processo 

virtuoso de diversificação através da concentração local de recursos e competências num 

certo número de novos domínios que representam possíveis modos para a transformação 

das estruturas produtivas, enquanto que a segunda é explicada como a implementação de 

um processo político com o objetivo de facilitar essa dinâmica quando essa não se pode 

desenvolver espontaneamente.  

De acordo com Muller et al., (2017), os processos de RIS3 já existiam em algumas 

regiões, mesmo antes da agenda RIS3, e eram explorados de diversas formas, entre elas 

a colaboração transfronteiriça. De fato, a RIS3 é o resultado de uma reflexão realizada 

desde os anos 90, constituindo as primeiras tentativas de estratégias regionais de inovação 

(Del Castillo Hermosa et al., 2015). Benner (2014) acredita que algumas das estratégias 

da RIS3 foram desenvolvidas há vários anos ou foram evoluindo ao longo do tempo, 
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apesar da RIS3 atual ser somente um percurso da futura relevância política depois desta 

ter sido aplicada em toda a UE. Assim sendo, o espírito da RIS3 já existia, mesmo antes 

do nome ser rotulado, e a política de institucionalização da Europa apenas veio reforçar 

tendências, acrescentando pouco às dinâmicas já existentes (Muller et al., 2017). A RIS3 

é uma resposta às deficiências das estratégias anteriores, onde havia menor 

disponibilidade de desenvolvimentos conceptuais e de aplicação (Del Castillo Hermosa 

et al., 2015).  

A RIS3 deve ser encarada como um processo contínuo (Del Castillo Hermosa et 

al., 2015), significando que o cumprimento das condições ex-ante exigidas não devem 

representar o fim do desenvolvimento da estratégia (Reimeris, 2016).  

2.2.1 Processo de descoberta empresarial 

O que distingue a RIS3 das políticas tradicionais industriais e de inovação é o 

processo definido como DE ou, em inglês, “entrepreneurial discovery”, um processo 

interativo e dinâmico, no qual as forças de mercado e o setor privado estão a descobrir e 

a produzir informações acerca de novas atividades e o governo avalia os resultados e 

fortalece os atores mais capazes de realizar o potencial (OECD, 2013), sendo que deve 

ser constituído pelos diferentes stakeholders que formam a QH, ou seja, o governo, a 

indústria, as universidades e a sociedade (Aranguren, Navarro & Wilson, 2015). 

Carayannis e Grigoroudis (2016) concluíram que, apesar de envolver um maior esforço, 

a QH é desejada para o desenvolvimento da RIS3. O envolvimento dos stakeholders no 

processo de DE, bem como o próprio processo de DE, estão no centro do conceito da 

RIS3 (Marinelli e Elena-Perez, 2017; Mieszkowski & Kardas, 2015). O setor público, por 

si só, não possui o conhecimento para identificar os setores, é por isso que as empreses 

devem ser envolvidas, de forma a identificar o que pode e o que não pode ser produzido, 

de forma competitiva, num dado momento e região (Healy, 2016). No contexto do 

processo de DE, é exigido um papel diferente ao governo (Estensoro & Larrea, 2016), 

sendo que este pode favorecer o envolvimento dos restantes agentes, ajudar a identificar 

iniciativas e processos de DE e deve fornecer uma análise sobre a situação competitiva 

da região, sendo o mais importante garantir que a RIS3 não se resuma à elaboração de um 

documento estratégico, mas parte de um processo que deve consistir na implementação e 

na contínua monitorização (Carayannis, Grigoroudis, Campbell, Meissner & Stamati, 

2018; Del Castillo Hermosa et al., 2015). Espera-se que as decisões sejam sustentadas 

numa base de conhecimento e de decisões empreendedoras, ao invés de serem guiadas 
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pelos desejos dos decisores políticos (Estensoro & Larrea, 2016). Este processo não pode 

ser baseado apenas nos aspetos relacionados com I&D, tem de se apoiar no ensino 

(superior), I&D, inovação, empreendedorismo, investimento estrangeiro, mercado de 

trabalho, políticas de imigração, etc. e todos eles têm de prosseguir o mesmo objetivo, 

independentemente de se tratar de políticas regionais, nacionais ou supranacionais (Tiits 

et al., 2015). A comunidade académica deve participar ativamente neste processo, assim 

como, na monitorização do impacto do investimento realizado nos setores promissores 

identificados (Mroczkowski & Miller, 2017). Devem ser criadas oportunidades e 

incentivos para os agentes económicos de uma região (empresas, centros de investigação, 

inventores independentes e os utilizadores/ consumidores) partilharem informação acerca 

do potencial tecnológico e do mercado de novos domínios e de novas atividades do setor 

público, para se encontrar quais os domínios de I&D e atividades de inovação que uma 

região deve desenvolver e construir para a sua futura economia do conhecimento (Foray, 

2016). Este processo de aprendizagem é capaz de identificar cooperativamente o 

potencial existente, a nível de ciência e tecnologia, que deve ser utilizado juntamente com 

os recursos regionais, de forma a conseguir distinguir-se, tanto na região como em toda a 

UE (Healy, 2016; Benner, 2014; Foray et al., 2009). 

Foray (2016) defende que o processo de DE não é nem artificial, nem simulado, 

nem forçado e conclui que este tem dois lados: é um mecanismo para integrar e combinar 

conhecimento disperso e fragmentado de forma a explorar e abrir caminho para novas 

oportunidades, constituindo, assim, o primeiro passo de vários processos de mudanças 

estruturais; e também é um mecanismo capaz de produzir informação acerca do valor 

desses domínios, sendo que esta deve ser utilizada pelo governo quando este tiver de 

tomar decisões. O mesmo autor define, em 2014, a DE como uma fase essencial e um elo 

decisivo para que o sistema se reoriente e renove. O processo de DE pode ser classificado 

como uma ferramenta para identificar as vantagens económicas, tanto das já existentes, 

assim como das que irão surgir através deste processo (Mroczkowski & Miller, 2017). 

No entanto, o nível de conectividade exigido entre os diferentes stakeholders para 

o correto desenvolvimento do processo de DE, pode tornar-se um desafio em regiões onde 

a relação entre os diferentes atores é fraca (Virkkala, et al., 2017).  

O termo de processo de DE costumava ser utilizado, usualmente, para descrever 

o processo em que os empresários procuravam, de forma constante, identificar e avaliar 

novas oportunidades de negócio (Virkkala et al. 2017). Inicialmente, o processo de DE 
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foi posto em prática para afetação dos investimentos nas prioridades da RIS3, sendo que 

evolui, tornando-se num processo que mantem os stakeholders motivados. A continuação 

do processo de DE é essencial, para redefinir, reavaliar e, se necessário, rever as 

prioridades (Marinelli & Elena-Perez, 2017). No entanto, existem preocupações que a 

colaboração não dure a longo prazo (Healy, 2016). 

De acordo com Foray et al. (2009: 2): 

“Neste processo de aprendizagem, os atores empreendedores 
assumirão, provavelmente, o papel de liderança na descoberta 
de áreas de especialização promissoras para o futuro, até porque 
as adaptações necessárias às competências locais, materiais, 
condições ambientais e de acesso ao mercado, não conseguirão 
utilizar conhecimento codificado e publicamente partilhado, 
em vez disso, implicará a recolha de informação localizada e a 
formação de ativos de capital social”. 

A RIS3 define, de forma clara, que o processo de descoberta e de investigação da 

especialização tradicional tem de ser feito de forma “bottom-up”, em que os 

empreendedores regionais são identificados como principais players, uma vez que são os 

principais detentores do conhecimento e da criatividade, bem como as partes interessadas 

na afetação eficiente dos recursos existentes e da reorientação para novos caminhos 

inovadores, mas conectados (Camagni & Capello, 2013). 

2.2.2 Definição de inovação e as estratégias de investigação e inovação 
para uma especialização inteligente 

As políticas assentes em I&D demonstraram, ao longo dos últimos anos, toda a 

sua fragilidade e ineficiência, sublinhando que a DE não está apenas relacionada com 

indústrias de alta tecnologia (Foray et al., 2012). A RIS3 abrange uma definição de 

inovação mais ampla, reconhecendo diferentes tipos de inovação, não se limitando a 

investimentos em investigação e a setores industriais, mas também na construção da 

competitividade através do design e indústrias criativas, inovação social e de serviços, 

novos modelos de negócios e a inovação baseada em práticas (Foray et al., 2012), 

rejeitando a política de “one-size-fits-all” da agenda de Lisboa e da Europa 2020 (Capello 

& Kroll, 2016; McCann & Ortega-Argilés, 2014). Assim, a RIS3 restruturou a forma 

como as políticas de inovação são criadas, excluindo a massificação da inovação e 

rejeitou a ideia de “picking winners”, em que deixaram de ser mais favorecidos uns que 

outros (Capello & Kroll, 2016).  
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As políticas de inovação devem ser formuladas de forma a deixar descobrir o que 

funciona e o que não funciona num contexto específico, pois para ter êxito os fracassos 

também devem ser observados (Virkkala et al., 2017).  

O estreitamento territorial de coesão e da gestão das mudanças estruturais poderá 

ser alcançado através da RIS3 (Foray et al., 2012). As estratégias de inovação regional 

têm demonstrado o seu valor já que expandem a fronteira entre análises académicas e 

práticas políticas (Coenen, Asheim, Bugge & Herstad, 2016). As investigações sobre as 

estratégias de inovação regional desenvolveram a ideia de que a inovação é um processo 

sistémico, que beneficia da concentração das atividades económicas e da proximidade 

geográfica, uma vez que a performance inovadora não depende apenas do conhecimento 

depositado nas empresas e nas organizações do setor público, mas também na forma como 

estes diferentes tipos de organização interagem entre si, com a sua envolvente, com a 

produção e a disseminação de conhecimento (Doloreux & Gomez, 2017). As 

especificidades das competências das empresas e dos seus processos de aprendizagem 

podem levar a vantagens competitivas regionais, se forem baseadas em capacidades 

localizadas, como: recursos especializados, capacidades, instituições e partilha de valores 

sociais e culturais comuns, ou seja, o desenvolvimento regional competitivo ocorre em 

locais onde as capacidades locais (doação institucional, estrutura construtiva, 

conhecimento e capacidades) existem (Doloreux & Parto, 2005). A performance 

inovadora das regiões melhora se as empresas forem encorajadas a tornarem-se mais 

inovadoras na sua interação com diferentes suportes organizacionais e com empresas da 

sua região (Doloreux & Parto, 2005). 

A literatura existente defende que tanto o networking intra-regional, como o 

networking extra-regional são ativos importantes, embora o seu peso venha a depender 

do contexto regional em que se insere, do seu posicionamento na cadeia de valor global 

e da base de conhecimento dos atores envolvidos (Morgan, 2016). 

Importa sublinhar que não existe uma abordagem política de inovação de boas 

práticas que possa ser aplicada a todas as regiões (Tödtling & Trippl, 2005). Por essa 

razão, existe a necessidade de obter uma colaboração estratégica entre os governos e o 

setor privado, de forma a ultrapassar obstáculos de desenvolvimento e de aproveitar 

oportunidades existentes (Mieszkowski & Kardas, 2015). De facto, o conceito de RIS3 

defende uma relação consistente entre os investimentos em conhecimento, capital 
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humano e a vocação industrial e tecnológica presente e as competências territoriais 

(Capello & Kroll, 2016). 

2.2.3 Debilidades/ fragilidades 

Enquanto que a filosofia em que a RIS3 se baseia é amplamente aceite, a sua 

aplicação em prática é controversa (Camagni & Capello, 2013). Especialistas 

identificaram debilidades de implementação e da tradução do conceito em prática 

(Virkkala et al., 2017), especialmente entre 2014 e 2015, altura em que alguns resultados 

da literatura se tornaram disponíveis, bem como sugestões para as contornar (Estensoro 

& Larrea, 2016). Apesar do esforço por parte da Comissão Europeia para promover o 

conceito e as suas vantagens, em particular nas áreas menos desenvolvidas da UE, este 

continua a ser mal interpretado (Mroczkowski & Miller, 2017). A RIS3, posta em prática, 

demonstrou diversas fragilidades, no entanto, era espectável, dada a sua rápida adoção 

(Virkkala et al., 2017; Healy, 2016) e à existência de uma lacuna entre a teoria e a prática 

(Gheorghiu, Andreescu & Curaj, 2015). No âmbito do modelo da RIS3, a informação 

acerca da implementação do processo de DE é quase inexistente (Del Castillo Hermosa 

et al., 2015). O conceito de RIS3 falhou na explicação de como o conceito pode fornecer 

uma política racional comum para uma economia social e um conjunto territorialmente 

diversificado de regiões e nações que enfrentam diferentes desafios, baseados em locais 

e diferentes modos de inovação (Capello & Kroll, 2016), não garantindo a obtenção das 

vantagens esperadas. As condições variam e existe a necessidade de diferentes tipos de 

análises e de agendas políticas (Virkkala et al., 2017). Duas das principais dificuldades 

de implementação da RIS3 estão relacionadas com dificuldades de integrar os 

stakeholders, tanto do setor público, bem como do privado, e o fato de se tratar de uma 

abordagem de “baixo para cima” “bottom-up” (Estensoro & Larrea, 2016). O processo de 

DE ocorre em muitas regiões através da colaboração de consultores e em número limitado 

de stakeholders (Komninos et al., 2014). Tratando-se de uma condição ex-ante para ter 

acesso aos fundos da UE, foi exigido aos estados-membros e regiões da UE que 

implementassem um processo de RIS3 que identificasse especializações de conhecimento 

através de um processo de DE. 

No entanto, os referidos processos são desenvolvidos com um alto nível de 

generalidade (Marlow & Richardson, 2016). Reimeris (2016) considera o 

desenvolvimento da RIS3 como uma brincadeira de criar uma estratégia sem qualquer 

obrigação de a implementar, apesar de acreditar que contribuiu para a mudança de 
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elaboração de políticas e para o envolvimento dos stakeholders. Marlow e Richardson, 

em 2016, concluíram que os requisitos limitados estabelecidos nos regulamentos estão 

muito aquém da abordagem rigorosa estabelecida na literatura académica, pois, de fato, 

nenhuma referência específica é feita ao processo de desenvolvimento. A mudança de 

uma abordagem mais formal para uma abordagem mais flexível, baseada em processos, 

não ocorre de forma automática, por isso requer a conceção de novas capacidades no 

território num contexto em que a path dependence assume grande importância 

(Aranguren et al., 2015). A RIS3 pode até entrar em conflito com as estratégias 

preexistentes ou políticas anteriores (Valdaliso et al., 2014). Este novo tipo de estratégias 

é delineado no contexto de path dependence, uma vez que o futuro de qualquer região 

está condicionado às decisões tomadas no passado, bem como do que aprendeu delas 

(Komninos et al., 2014). 

Capello e Kroll (2016) destacaram alguns riscos associados ao design da RIS3: 

(1) a falta de pré-condições locais para a inovação, especialmente em regiões menos 

desenvolvidas; (2) a falta de capacidades para identificar novas atividades relacionadas e 

para diversificar os domínios tecnológicos em torno de padrões de especialização de 

história local; (3) dificuldades das priorizações políticas, dado que as regiões menos 

desenvolvidas têm dificuldades na identificação de um domínio tecnológico e, 

geralmente, optam pela imitação de ideias de outras regiões. Estes comportamentos 

fazem-nos questionar acerca da adequação dos padrões de especialização para o 

desenvolvimento futuro destas regiões. (4) Este risco pode estar associado ao facto de que 

um reposicionamento das regiões periféricas na cadeia de valor internacional nem sempre 

conseguir ser controlado, apenas, pelos responsáveis políticos daquela região; (5) falta de 

capacidades de absorção e criatividade nas PME’s, onde as empresas maiores não podem 

ser incomodadas. Devido a esta situação, as prioridades são muitas vezes definidas pelos 

únicos atores que permanecem acessíveis para o governo local e interessados na 

elaboração de estratégias regionais. (6) O último risco resulta do facto de muitas regiões 

serem fortes e disponibilizarem um número viável de diferentes especializações, sendo 

que é economicamente legítimo não especializar excessivamente os seus esforços num 

ou alguns domínios específicos. Assim, se um requerimento para especializar fosse 

imposto nessas regiões, alguns domínios poderiam perder o seu suporte público, o que 

poderia ser utilizado na sua estrutura. 
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Uma outra crítica é o fato do Relatório da Comissão assumir uma visão 

simplificada acerca da tipologia das regiões, isto é, leader ou seguidora (follower) 

(Camagni & Capello, 2013).  

Arancegui et al. (2011) alertam para a ênfase de Foray de um processo de DE e a 

falta de participação direta por parte do governo em escolhas detalhadas, que pode não 

ser aplicável em muitas regiões, onde a base de negócio e conhecimento é muito fraca, 

apesar de as análises provarem que o facto de os governos deterem poder não ser 

suficiente. Ainda de acordo com os mesmos autores, o governo deve executar um papel 

de facilitador, mas a forma como deve desempenhar esse papel permanece desconhecida, 

porque em parte é “aprendendo fazendo-o”. Assim, é exigido ao governo e a outros 

autores envolvidos uma forma de atuar diferente que requer o desenvolvimento de 

capacidades, como a capacidade estratégica e a liderança compartilhada, que necessitem 

de tempo e não podem ser desenvolvidas num curto prazo (Arancegui et al., 2011). 

Em suma, o conceito da RIS3 defende que as regiões devem concentrar o 

investimento em conhecimento em certas áreas de especialização (Kroll et al., 2016; 

Benner, 2014) e espera-se que resolva o problema da duplificação de competências 

(Kutsenko et al., 2018). A RIS3 tanto pode ser compreendida como uma ideia, bem como 

uma ferramenta para apoiar as regiões ou países a responder a questões críticas acerca da 

sua respetiva posição na economia do conhecimento (David, Foray & Hall, 2012). A 

abordagem da RIS3 está interligada às três prioridades da Europa 2020, ou seja, 

inteligente (baseado em conhecimento e inovação), sustentável (fomentar a utilização 

mais eficiente, verde e competitiva dos recursos) e um crescimento inclusivo 

(promovendo uma economia geradora de emprego qualificado), formando a base e 

permite que todas as regiões desempenhem um papel na economia do conhecimento, 

desde que estas consigam identificar vantagens comparativas e potenciais, como ambição 

para a excelência em setores específicos ou nichos de mercado (Foray et al., 2012). Em 

termos de operacionalização do conceito, os elementos básicos compreendem um 

conhecimento preciso acerca dos principais pontos fortes e fracos da região e o processo 

de DE (Kotnik & Petrin, 2017). A RIS3 é uma estratégia baseada no território, na qual o 

governo participa, juntamente com os restantes atores constituintes da QH, na 

identificação das prioridades científicas, tecnológicas e de inovação (Aranguren et al., 

2015). 

Apesar das limitações presentes, a RIS3 é um bom ponto de partida e considerada 

como uma política de coesão do desenvolvimento que abrange a importância de uma 
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abordagem baseada no local, cujas preocupações futuras se devem cingir à capacidade de 

transformação da inovação e conhecimento em ferramentas para o desenvolvimento local. 

Capello e Lenzi (2016a) concluíram que a RIS3 é desejável para estimular a 

diversificação das áreas de inovação das regiões, bem como estimular regiões menos 

desenvolvidas a optar por diferentes abordagens de transferência de conhecimento 

(Capello & Lenzi, 2018). A RIS3 já foi aplicada em diversas regiões e países, e já existem 

estudos acerca da aplicação da mesma, por exemplo em Portugal (e.g., Cooke, 2016), 

Inglaterra (e.g., Marlow & Richardson, 2016) e Polonia (e.g., Mroczkowski & Miller, 

2017). Kroll et al. (2016) reconhecem que a RIS3 consegue ter efeito até em regiões onde 

existiam boas condições desde início, como é o caso de algumas regiões na Alemanha, e, 

ao mesmo tempo, cria um impulso adicional para as políticas de inovação regionais, 

porque o que mais importa é que a RIS3 promoveu uma reconsideração das abordagens 

políticas existentes, bem como um aprofundamento dos processes de definição de 

estratégias existentes. As regiões do Norte e Centro de Portugal foram menos afetadas 

pela crise do que a região do Algarve, uma vez que as duas primeiras prosseguiram 

políticas financiadas por Lisboa e Bruxelas de modernização com base na diversificação 

(Cooke, 2016). As regiões Norte e Centro tiraram proveito dos investimentos realizados 

durante o período pré-crise (Cooke, 2016).  

O maior desafio que se coloca à UE é que as políticas a vários níveis são difíceis 

de avaliar e monitorizar aquando ao seu sucesso ou fracasso, por essa razão é que existem 

políticas regionais introduzidas há mais de 25 anos e não há evidências robustas sobre a 

sua eficácia (Morgan, 2016). 

2.3. Tripla Hélice 

A íntima relação existente entre o conceito da RIS3 e a TH, e com a inovação 

obriga a debruçarmo-nos melhor sobre este segundo conceito, já que o conceito da TH 

tem sido utilizado pela RIS3 como a base da conectividade das diferentes regiões 

(Virkkala et al., 2017). 

De acordo com Mroczkowski e Miller (2017) a ideia da TH surgiu como uma 

metáfora nos anos 1990 por Etzkowitz (1993) e Etzkowitz e Leydesdorff (1995) para 

explicar os desenvolvimentos estruturais das economias baseadas no conhecimento 

(Leydesdorff, 2012). O modelo da TH consiste num modelo em espiral de inovação, ao 

contrário do modelo linear em que a inovação advinha do estado, em que Etzkowitz e 
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Leydesdorff descrevem as relações entre universidade-indústria-governo (Moritz, 2016). 

Este modelo é composto por duas perspetivas diferentes: a perspetiva neo-institucional 

de Etzkowitz que analisa a crescente importância da universidade entre os atores da 

inovação; e a perspetiva neo-evolucionária de Leydesdorff que compreende que os atores 

da TH constituem subgrupos de sistemas sociais que interagem através de networking e 

organizações sobrepostas (Mroczkowski & Miller, 2017; Leydesdorff, 2012). No entanto, 

a partir de 2000, os autores deixaram de trabalhar em coautoria, por motivo de possível 

mal interpretação ou confusão acerca dos dois modelos e das suas representações gráficas 

(Leydesdorff, 2012).  

Etzkowitz e Zhou (2017: 24-25) descrevem a TH “como um modelo de inovação 

em que a universidade/academia, a indústria e o governo, como esferas institucionais 

primárias, interagem para promover o desenvolvimento por meio da inovação e do 

empreendedorismo”. 

Um dos resultados da interação entre os três atores é a inovação (Sarpon, 

AbdRazak, Alexander & Meissner, 2017). As interações entre os stakeholders da TH 

constituem um elemento básico para o desenvolvimento económico, uma vez que, em 

sociedades de conhecimento, essas interações melhoram as condições de inovação e, ao 

mesmo tempo, estimulam a inovação ao disponibilizar um equilíbrio entre o 

conhecimento, benefícios sociais, ganhos e motivações (Natário, Braga, Daniel, Rosa & 

Sagado, 2017). A TH reconhece, numa sociedade baseado no conhecimento, a interação 

entre universidade-indústria-governo como a chave para melhorar as condições para a 

inovação e o empreendedorismo (Etzkowitz & Zhou, 2017; Etzkowitz, 2003).  

O modelo pode-se formar de forma bottom-up através de interações dos respetivos 

atores e organizações ou de forma top-down através do apoio de medidas políticas 

(Moritz, 2016). No entanto, é necessário que as três hélices trabalhem em conjunto para 

guiarem a inovação, pois o modelo pode não funcionar se uma delas for fraca ou se os 

elos entre elas forem deficientes (Pugh, 2014). O êxito da TH depende de como as 

organizações políticas, entidades indústrias e instituições académicas trabalham em 

conjunto para melhorar as condições locais de inovação e, no caso de uma das hélices ser 

fraca ou inexistente, outra deverá assumir o seu papel (Carayannis et al., 2018; Balzer & 

Askonas, 2016).  

As universidades podem desempenhar um papel mais ativo na inovação em 

sociedades cada vez mais baseadas no conhecimento (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000), 

assumindo um papel central na dinâmica da inovação e no desenvolvimento regional, 
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porque estas, para além do papel tradicional de atividades relacionadas com o ensino e a 

investigação, executam atividades de transferência de conhecimento e formação 

empresarial e desenvolvimento social (Natário et al., 2017). A TH assenta na premissa de 

que as universidades são fonte de empreendedorismo, tecnologia, inovação, investigação 

crítica, educação e preservação, bem como contribuem para a renovação do património 

cultural, ou seja, “a universidade aprimora a si mesma e o seu papel na sociedade ao 

integrar numa relação produtiva novas missões às antigas e vice-versa” (Etzkowitz & 

Zhou, 2017: 25). 

A TH propõe uma metodologia para analisar os pontos fortes e fracos locais entre 

os três atores envolvidos, ao mesmo tempo, que disponibiliza preencher lacunas nas 

relações existentes entre eles com o intuito de desenvolver uma estratégia de inovação 

com êxito (Etzkowitz & Zhou, 2017). As colaborações TH permitem às empresas terem 

acesso a novo/ avançado conhecimento e recursos tecnológicos para explorar novas 

oportunidades empreendedoras e por outro lado (Guerrero & Urbano, 2017), podendo 

favorecer o desenvolvimento de inovação radical e a criação de novos mercados, 

oportunidades, empregos e competências (Ranga & Etzkowitz, 2013).  

No entanto, em muitos locais remotos e rurais podem não existir universidades ou 

instituições intensivas em conhecimento; a nível empresarial, podem existir apenas 

empresas dispersas e pouco desenvolvidas em termos de inovação, e podem ainda 

apresentar um setor público debilitado para melhorar a inovação (Kolehmainen, Irvine, 

Stewart, Karacsonyi, Szabó, Alartina, & Norberg, 2015). Nestas regiões, os grupos 

sociais e comunitários podem desempenhar o papel empresarial dominante, assim como 

a comunidade, pois os atores da TH podem existir, mas ser fracos ou insuficientes 

(Kolehmainen et al., 2015). Como Ranga e Etzkowitz (2013) descreveram, atores 

individuais e/ ou organizacionais podem tanto assumir o seu próprio papel, como o de 

outro ator, quando este é insuficiente ou fraco. 

O modelo da TH tem desenvolvido um conjunto significativo de estudos, por 

exemplo: como os três grupos de stakeholders operam em diferentes países e sistemas 

económicos, assim como para avaliar os progressos feitos pelos países e para ajudar à 

elaboração de recomendações políticas (Mroczkowski & Miller, 2017). 

Em 2013, Ranga e Etzkowitz forneceram uma nova visão das interações da TH ao 

descreverem-nas como um sistema de inovação que envolve tanto conceitos estruturais 

como funcionais de inovação. O sistema da TH destes autores inclui (1) um Conjunto de 
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Componentes: esfera institucional da universidade, indústria e governo, cada uma com 

um vasto leque de atores; (2) Relações entre as Componentes: TT, colaboração e 

moderação de conflito, liderança colaborativa, substituição e networking e (3) Funções: 

no sentido de competências dos componentes do sistema que determinam o desempenho 

do sistema (Ranga & Etzkowitz, 2013). 

O modelo da TH reúne três tipos diferentes de sistemas de inovação (Sarpong et 

al., 2017). O primeiro é o modelo estático (Sarpong et al., 2017), representado na figura 

2. 

 
Fonte: Etzkowitz (2003: 302). 

Figura 2 - Modelo Estático Universidade-Indústria-Governo. 

No modelo estático, o estado controla quer as universidades (academia) quer as 

empresas (indústria), e coordena e providencia recursos para novas iniciativas (Etzkowitz, 

2003). A indústria é considerada como campeã da inovação e as universidades têm a 

função de ensinar e de fornecer investigação científica (Sarpong et al., 2017). As 

universidades e empresas são vistas como esferas institucionais relativamente fracas e 

que necessitam de uma forte orientação (Etzkowitz, 2003). Exemplos deste modelo são a 

ex-União Soviética, a França e alguns países latino-americanos (Etzkowitz & Zhou, 

2017). 

O segundo modelo é o do laissez-faire (Etzkowitz, 2003), representado na figura 

3. 
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Fonte: Etzkowitz (2003: 302). 

Figura 3 - Modelo "laissez-faire" Universidade-Indústria-Governo. 

Na segunda fase (laissez-faire), os atores estão separados por fortes barreiras e 

interagem apenas de forma modesta (Etzkowitz, 2003). Empresas da mesma indústria 

trabalham independentemente umas das outras (Sarpong et al., 2017). Aos atores é-lhes 

incumbido de atuarem de forma competitiva, onde as universidades assumem o papel de 

providenciar investigação básica e pessoas qualificadas e a indústria deve encontrar 

conhecimento útil produzido pelas universidades, sem esperar grande ajuda por parte das 

universidades (Etzkowitz, 2003). A função do estado é de desempenhar atividades de 

regulação, limitando-se a casos de “falhas de mercado” (Etzkowitz & Zhou, 2017; 

Etzkowitz, 2003), ou seja, o papel do estado caracteriza-se como uma intervenção estatal 

limitada na economia (Ranga & Etzkowitz, 2013). 

O terceiro modelo é o modelo da TH (Sarpong et al., 2017), representado na figura 

4. 

 
Fonte: Etzkowitz (2003: 302). 

Figura 4 - Modelo Tripla Hélice Universidade-Indústria-Governo. 
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O terceiro modelo assenta no incremento da interação entre os três atores como 

parceiros relativamente iguais (Etzkowitz, 2003) e as relações destes estão em constante 

transformação (Alberto & Ferreira, 2010).  

“Os três atores são representados, esquematicamente, como 
circunferências que se intersectam, dando a perspetiva que as 
fronteiras são flexíveis, ou seja, a ação de um dos atores 
influencia a ação dos outros mas, simultaneamente, a sua 
própria atividade também se vai alterando ao longo do tempo” 
(Alberto & Ferreira, 2010: 3-4).  

Este modelo constitui um fenómeno global (Sarpong et al., 2017) e oferece a 

maior compreensão acerca da inovação, já que o ambiente mais propício para a inovação 

é fornecido através das interações das esferas (Ranga & Etzkowitz, 2013). 

A transição do primeiro modelo e do segundo para o modelo da TH torna possível 

o armazenamento de conhecimento, em virtude do papel gerador de desenvolvimento 

económico regional por parte das universidades (Sarpong et al., 2017). 

Em síntese, as interações e relações entre os três atores proporcionam uma 

ferramenta quase perfeita para o desenvolvimento da inovação e empreendedorismo, 

ajudando a passar a investigação/ conhecimento para o campo da prática/ uso (Etzkowitz 

& Zhou, 2017). A TH tem sido utilizada como uma estratégia operacional para o 

desenvolvimento regional e para promover a economia do conhecimento (Carayannis & 

Grigoroudis, 2016). 

De acordo com Carayannis e Campbell (2010), conseguem-se retirar seis 

conclusões importantes do modelo da TH: 

“(1) o estado-nação já não define o único nível de acordos entre 
o governo e os setores industriais; (2) o lucro representa uma 
importante força motora; (3) a inovação com sucesso altera a 
“paisagem”, isto é, a “estrutura de oportunidade” para as 
instituições; (4) o “fator capital humano” ganha importância; 
(5) as tensões criam uma “dinâmica para o sistema”, por isso 
não precisam necessariamente de ser resolvidas; (6) a 
densidade de comunicação dentro de cada hélice é maior do que 
entre as hélices, no entanto, em ligação com o avança de 
sistemas, o fluxo de comunicação entre as hélices deve 
aumentar substancialmente” (Carayannis & Campbell, 2010: 
50). 

Apesar da literatura, normalmente, considerar as hélices da TH como 

homogéneas, Njøs e Fosse (2018) consideram que os comportamentos dos três grupos de 

atores diferem, porque as organizações podem reagir de forma diferente à mesma política. 
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2.3.1 Quadrupla hélice 

O modelo da TH tem sido alvo de críticas pela sua natureza restritiva, 

considerando apenas três grupos de atores (McAdam, Miller & McAdam, 2017; Pugh, 

2017). Em resposta, alguns autores incluíram um conjunto mais amplo de atores, como é 

o caso da QH (Pugh, 2017), em que Carayannis e Campbell (2009) sugeriram adicionar 

uma quarta hélice – a sociedade. O acréscimo desta hélice reflete o desenvolvimento, a 

crescente complexidade e as mudanças dos sistemas económicos modernos, sugerindo 

que a TH se tornou insuficiente para garantir um crescimento sustentável a longo prazo 

(Miller et al., 2018). A quarta hélice acrescentada foi denominada como o público 

baseado em meios de comunicação e cultura (Carayannis & Campbell, 2010; Carayannis 

& Campbell, 2009).  

O acréscimo desta quarta hélice justifica-se pelo motivo de que a cultura, os 

valores e a realidade pública são capazes de influenciar todo o sistema nacional de 

inovação5 (Carayannis & Campbell, 2009). Por exemplo, as estratégias e políticas de 

conhecimento podem beneficiar de estratégias de comunicação ou até dos próprios meios 

de comunicação (Carayannis & Campbell, 2010). O elemento mais importante deste 

modelo, além da sociedade, é o recurso do conhecimento, que circula entre os subsistemas 

sociais e, dessa forma, afeta a inovação e o conhecimento de uma sociedade (Carayannis 

& Grigoroudis, 2016).  

A QH estabelece a ligação ente a ecologia social e a produção de conhecimento 

(Modo 3 – ver 2.4., página 37 e descreve as interações e a troca de conhecimento por 

meio dos seguintes quatro subsistemas: 

‐ sistema educacional: academia, universidade, sistemas de ensino superior e 

escolas (capital humano); 

‐ sistema económico: indústrias, empresas, serviços e bancos (capital económico); 

‐ sistema político: conduz o país no presente e futuro e estabelece as leis (capital 

político e legal); 

‐ sociedade civil: cultura baseada em meios de comunicação e cultura e integra dois 

tipos de capital: tradições, valores, etc., (capital social) e televisão, internet e 

jornais (capital informativo) (Carayannis & Grigoroudis, 2016) 

                                                 
5  As políticas e estratégias de conhecimento, bem como a inovação, devem ter em conta a influência que a sociedade, que é 

influenciada pela cultura e valores, pode ter para que as suas metas e objetivos sejam alcançados com sucesso (Carayannis & 
Campbell, 2009).   
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Modelos de inovação baseados na QH colocam maior ênfase na cooperação para 

a inovação que pode servir de base para a RIS3, dado que este modelo coloca os 

utilizadores da inovação no centro e estimula o desenvolvimento de inovação relevante 

para a sociedade (Carayannis et al., 2018; Carayannis & Grigoroudis, 2016). Seguindo 

essa lógica, os cidadãos guiam a inovação e desenvolvem novos produtos, serviços e 

soluções (Carayannis & Grigoroudis, 2016). O manual da RIS3 reconhece a importância 

da QH ao sugerir adicionar um quarto grupo ao modelo clássico da TH (Carayannis & 

Grigoroudis, 2016; Carayannis & Rakhmatullin, 2014).  

No entanto, este modelo está longe de ser bem aceite pela investigação e na 

literatura sobre a inovação, para além de não existir consenso no que a quarta hélice 

consiste (Höglund & Linton, 2018). Por essa razão, a maioria das investigações sobre este 

modelo tende a estudar a transferência de conhecimento (Höglund & Linton, 2018). 

2.3.2 Quíntupla hélice 

Os mesmos autores adicionaram ainda uma quinta hélice – meio ambiente ou 

ambientes naturais da sociedade (Carayannis, Barth & Campbell, 2012; Carayannis & 

Campbell, 2010). A base desta quinta hélice tem a ver com a sustentabilidade do 

crescimento económico e pode ser caracterizada como uma abordagem de acordo com o 

desenvolvimento sustentável e a ecologia social (Carayannis & Campbell, 2010).  

Consequentemente, este modelo torna-se numa ferramenta transdisciplinar que pode ser 

utilizada em termos de análises de conhecimento, inovação e do meio ambiente 

(Carayannis & Campbell, 2010). A quíntupla hélice pode, até, ser utilizada para estudar 

as implicações de um desenvolvimento sustentável para a ecoinovação e o 

ecoempreendedorismo (Carayannis & Campbell, 2010).  

Assim, a QH integra a TH no contexto de uma sociedade baseada nos meios de 

comunicação e na cultura; e a quíntupla hélice enquadra a QH no contexto do meio 

ambiente (Figura 5) (Carayannis & Campbell, 2010). 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5 - Processo transformativo da TH para a quíntupla hélice. 

Para o nosso estudo serão utilizados os conceitos da QH, já que a TH é insuficiente 

no contexto da RIS3 (Foray et al., 2012). 

2.4. Transferência de Tecnologia  

A definição de TT varia de acordo com a disciplina que a estuda e, também, com 

o propósito da investigação (Bozeman, 2000). A discórdia, relativamente ao significado 

do termo “tecnologia”, coloca dificuldades no estudo da TT, uma vez que a definição 

utlizada de tecnologia influência a análise da TT (Zhao & Reisman, 1992).  Zhao e 

Reisman (1992) verificam que, por exemplo, para os economistas a tecnologia era 

encarada como conhecimento genérico, na forma de informação necessária acerca da 

conceção e produtividade de um bem; para os sociólogos a tecnologia era a conceção de 

ações instrumentais que diminuíam a incerteza nas relações de causa-efeito relacionadas 

com a obtenção de um resultado pretendido; os antropólogos definiam-na como um 

sistema cultural preocupado com a relação dos seres humanos e o ambiente natural; e na 

investigação de gestão era vista como informação específica de uma empresa sobre as 

características e a performance de propriedades do processo de produção e do design do 

produto. 

Neste contexto, importa clarificar em que consiste a TT, uma vez que a literatura 

dispõe de uma grande variedade de definições acerca da mesma (Vac & Fitiu, 2017), e, 

para isso, é necessário primeiro definir a transferência e a tecnologia.  

Tripla Hélice 

     (TH) 

 

Quadrupla Hélice 

(TH + Sociedade) 

          Quíntupla Hélice 

(TH + Sociedade + Meio ambiente)  
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De acordo com Campos (2017), a transferência consiste no movimento de algo de 

um lado para o outro que pode não ser físico como é o caso da transmissão de informação. 

O mesmo autor define a tecnologia como “a capacidade de produzir um design funcional, 

baseado na ciência e na engenharia, e na capacidade de ir ao encontro de certos critérios 

de desempenho” (Campos, 2017: 20). 

Genericamente, a TT pode ser entendida como o processo para a adoção de uma 

inovação pela comunidade, que lhe permitirá melhorar a produtividade de um processo 

(Martínez, Trejo, Vicente, & Medina-Mora, 2016). Na era da economia baseada no 

conhecimento, o impulsionamento da inovação tecnológica, o estabelecimento de 

processos de TT efetivos, a acumulação de conhecimento e a construção de direitos de 

propriedade intelectual são vias eficientes para promover a competitividade industrial 

(Lai, 2011). A TT é capaz de favorecer a posição competitiva de toda uma indústria, de 

uma região e, até de um país, pois esta tem sido o motor para o progresso económico, 

desenvolvimento social, qualidade de vida e até da própria cultura (Zhao & Reisman, 

1992). Para Secundo, De Beer, Schutte e Passiante (2017b), esta é, normalmente, 

considerada como um processo extramente relevante, capaz de estimular o 

desenvolvimento económico da região, bem como de gerar novos produtos e serviços, 

para além de melhorar a qualidade de vida. A TT é vista como um processo contínuo, 

cuja característica diferenciadora é a transmissão de conhecimento criado pelas 

universidades, agências governamentais ou qualquer outra instituição com aptidão para 

criar conhecimento para que as empresas possam inovar e expandir as suas capacidades 

tecnológicas, de forma a obterem vantagens competitivas (Mendoza & Sanchez, 2018). 

Para Cohen (2004), a TT é um processo complexo que envolve, sobretudo, a transferência 

de conhecimento de um local para outro (Ploykitikoon & Daim, 2010). Tendo por base 

uma perspetiva de conhecimento, a TT é uma mistura entre conhecimento explícito e 

tácito6 (Li, Zhang & Jin, 2018). A transferência de conhecimento e tecnologia consiste 

em partilhar competências, métodos e instalações entre atores e instituições de forma a 

assegurar o desenvolvimento científico e tecnológico, que deve ser acessível para a 

criação de novos processos e resultados (Berawi, 2016). Rogers (2002: 327) define a TT 

como: “a aplicação de informação em uso” e, ainda segundo o mesmo autor, a 

transferência consiste, essencialmente, em comunicar a informação (tecnologia). Vac e 

                                                 
6  O conhecimento explícito é objetivo e racional e pode ser transmitido com facilidade. O conhecimento tácito é um conhecimento 

cognitivo que é difícil de transferir, e, usualmente, é adquirido através de experiências pessoas (Marques et al., 2018). 
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Fitiu (2017) consideram a definição divulgada pela “Association of University 

Technology Managers” como a mais adequada, sendo assim, a TT consiste no processo 

de qualificar a transferência formal de descobertas resultantes da investigação 

universitária e privada para a indústria para fins de marketing e esta assume a forma de 

novos produtos e/ ou serviços. 

2.4.1 Transferência de Tecnologia Universidade-Empresa 

Existem diversas perspetivas de TT, isto é, a TT pode estar relacionada com 

diversos temas e atores, como a transferência entre países, indústrias ou intraempresas 

(Ploykitikoon & Daim, 2010) e a TH (Cunningham, Menter & Young, 2017). A TT 

universidade-empresa tem vindo a crescer gradualmente (Lai, 2011) e nesta parte vamo-

nos debruçar sobre a TT numa perspetiva universidade-empresa.  

Nos últimos anos, o papel da universidade no desenvolvimento económico sofreu 

uma rápida expansão, o que originou a TT das universidades (Miller et al., 2018). Hoje 

em dia, a transferência de conhecimento é uma função vital para as universidades, não só 

pelos recursos adicionais financeiros, como também pela integração da universidade na 

região e, ainda pela construção de vínculos entre a comunidade académica e as 

necessidades económicas da região, expressas através da procura por parte das empresas 

(Pinto & Fernández-Esquinas, 2018). As universidades europeias operam num ambiente 

extremamente competitivo, caracterizado pelos cortes de financiamento a longo prazo 

para a investigação e pela exigência crescente de eficácia, transparência e prestação de 

contas na utilização de recursos públicos (Marinelli & Elena-Perez, 2017). As 

universidades podem ser caracterizadas pela sua complexidade e são organizações 

burocráticas que, por vezes, operam em ambientes de path dependency e de inércia 

organizacional (McAdam et al., 2017). Esta realidade, aliada ao novo papel das 

universidades na sociedade, levou ao fortalecimento das relações universidade-indústria, 

ao longo dos últimos 20 anos e obrigou as universidades a operarem de forma mais 

empreendedora, comercializando os seus resultados (Marinelli & Elena-Perez, 2017).  

No caso português, as universidades portuguesas são financiadas, em grande 

parte, pelo orçamento público, no entanto, é de realçar o esforço destas em obterem 

fundos adicionais, em resultado dos cortes de financiamento e do aumento das despesas 

em investigação (Cartaxo & Godinho, 2017). 
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Universidades e empresas estão dependentes umas das outras “visto que as 

empresas são as detentoras da lógica para criar produtos inovadores com vocação 

comercial e procuram na investigação das universidades os fundamentos do 

conhecimento para tal” (Closs & Ferreira, 2012: 419-420). Com esta relação, as 

universidades podem auferir algum rendimento e as empresas ganham vantagens 

competitivas (Polt, Rammer, Gassler, Schibany. & Schartinger, 2001).  

As universidades são vistas como organizações imprescindíveis nos sistemas 

nacionais de inovação e, dentro desses sistemas, são os veículos para a TT e, ao mesmo 

tempo, um canal através do qual a partilha de conhecimento se torna mais eficaz (De Beer 

et al., 2017; Miller et al., 2018). Atualmente, as universidades estão a optar pela criação 

de organizações intermediárias, tais como: gabinetes de transferência de tecnologia 

(technology transfer offices) (TTO), incubadoras universitárias, e centros de investigação 

colaborativos, para desenvolver mais ativamente atividades de transferência de 

conhecimento (Villani, Rasmussen & Grimaldi, 2017). Assim, as universidades estão, 

através dos seus TTO’s, envolvidas em diversas atividades, incluindo patenteamento e 

licenciamento de propriedade intelectual, e criação de empresas (De Beer et al., 2017) e 

toda esta atividade resulta num complexo networking de stakeholders regionais, que 

resultou no modelo da QH, onde se acrescentou à TH os utilizadores de inovação da 

sociedade (Miller et al., 2018). 

As universidades operam tanto em ambientes nacionais como em internacionais 

(Pugh, 2017) e alguns dos resultados e atividades serão aplicados em outros locais 

(Kempton, 2015). No entanto, este feito pode, inclusive, trazer benefícios para a região, 

uma vez que as universidades podem atuar como ímanes para atrair conhecimento, 

competências e networking provenientes de outros locais (Kempton, 2015). 

Por norma, às universidades são incumbidas três funções: a formação de recursos 

humanos (ensino), a atividade de investigação (atividades de I&D) e o desenvolvimento 

económico e social da região através da relação com o meio envolvente (Secundo et al., 

2017b; Marques, 2005). A terceira missão das universidades tem recebido maior atenção 

por parte da literatura académica (Marinelli & Elena-Perez, 2017). Esta missão tem como 

propósito a identificação das interações entre as universidades e o resto da sociedade 

(Rinaldi et al., 2018). As universidades são figuras centrais na produção e transferência 

de novo conhecimento e quase todas possuem escritórios especializados para a 

consagração da sua terceira missão (Brescia, Colombo & Landoni, 2016). Assim, estas, 

e toda a rede institucional em torno das mesmas, afetam a qualidade do sistema de 
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inovação (Yi & Jun, 2018). A RIS3 veio reforçar e até aprofundar a visão que já existia 

de que as universidades importam para o sistema regional de inovação (RIS) (Kempton, 

2015). 

A TT universitária pode ser definida por três modos de produção de 

conhecimento:  

‐ Modo 1 assume o papel tradicional das universidades em desenvolverem 

investigação básica (Miller et al., 2018) e consiste num modelo linear de inovação 

(Carayannis & Rakhmatullin, 2014);  

‐ Modo 2 foi desenvolvido por Gibbons et al., em 1994, com o propósito de 

distinguir um novo tipo de produção de conhecimento científico que surgiu 

(Nordberg, 2015). Este modo refere-se às atividades mais recentes das 

universidades, que têm como finalidade a comercialização da tecnologia (Miller 

et al., 2018) e guia-se pelos seguintes cinco princípios: produção de conhecimento 

no contexto de aplicação, transdisciplinaridade, heterogeneidade e diversidade 

organizacional, responsabilidade e reflexividade social, e controlo de qualidade 

(Carayannis & Rakhmatullin, 2014);  

‐ Modo 3 inclui a partilha de conhecimento universitário, onde entra por exemplo o 

ensino e desenvolvimento (Miller et al., 2018), e atesta a complexidade que 

envolve a criação e difusão de conhecimento, pois necessita de diversos atores 

pertencentes ao governo, universidade, indústria e sociedade (Carayannis & 

Grigoroudis, 2016). O trabalho conjunto dos atores permite criar processos de 

coopetição, coespecialização e coevolução que pode levar à formação de clusters 

de conhecimento e ao networking inovacional e enfatiza a coexistência e a 

coevolução de diferentes paradigmas de conhecimento e inovação (Carayannis & 

Grigoroudis, 2016; Carayannis & Rakhmatullin, 2014). O Modo 3 é a evolução 

do Modo 2 e possui a faculdade de captar a noção de comunidade inovadora, já 

que as pessoas, cultura e a tecnologia interagem com o propósito de dinamizar a 

criatividade, a invenção e a inovação (Nordberg, 2015). 

Carayannis e Campbell (2009: 205) definem o Modo 3 como: 

“uma abordagem de sistemas multilaterais, multi-nodais, 
multimodais e de múltiplos níveis para a conceptualização, 
design e gestão de um ‘stock e fluxo de conhecimento’ real e 
virtual, modalidades que catalisam, aceleram e apoiam a 
criação, difusão, partilha, absorção e utilização de ativos de 
conhecimento co-especializados”.  
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Uma universidade integrada no Modo 3 é um tipo de sistema de produção de 

conhecimento aberto, altamente complexo e não linear que combina, recombina e integra 

diferentes princípios de desenvolvimento de conhecimento e a aplicação deste 

(Carayannis et al., 2018). Estas universidades operam de acordo com os princípios 

estabelecidos no Modo 1 e Modo 2 (Nordberg, 2015; Carayannis & Rakhmatullin, 2014). 

As multinacionais e as empresas líderes de uma região desempenham um papel 

importante no aumento da competitividade global através do acesso ao conhecimento, 

tecnologia, competências e mercados (Lorentzen, Muller, Manamela & Gastrow, 2011). 

Durante o processo de criação de inovação, as empresas são confrontadas com diversos 

problemas. Para ultrapassá-los necessitam de utilizar conhecimento da sociedade que 

pode ser adquirido de qualquer organização externa, como fornecedores, clientes, 

universidades, governo, concorrentes e empresas de setores diferentes (Kanama & 

Nishikawa, 2017). As relações com as universidades eram encaradas, tradicionalmente, 

pelas empresas, como uma fonte de capital humano e futuros colaboradores, e só depois 

como fonte de conhecimento (Teixeira & Monteiro, 2018). No entanto, a relação entre 

ambas as organizações evoluiu e a capitalização do conhecimento contribuiu para o 

aproximar (Teixeira & Monteiro, 2018). 

Os decisores políticos têm vindo a introduzir políticas e incentivos para que o 

conhecimento criado nas universidades seja comercializado através de patentes e de start-

ups (Jonsson, Baraldi, Larsson, Forsberg & Severinsson, 2015). Porém, o conhecimento 

universitário é transferido para a sociedade de várias outras formas, sendo que o mais 

frequente são as publicações, conferências e reuniões, conversas informais sobre 

organizações internas, contratos de investigação, consultoria e investigação colaborativa, 

coorientação de estudantes de doutoramento e doutores industriais (Jonsson et al., 2015). 

Colaborações universidade-indústria do tipo publicações conjuntas, registo de 

patentes ou a criação de novos negócios, são exemplos de colaborações de curto prazo e 

de fácil medição. Por outro lado, o desenvolvimento de capacidades para apoiar outputs 

de duração mais longa torna o processo de definição e medição mais complexo, mas são 

necessários para ter efeito duradouro e transformacional para a região (Kempton, 2015).  

Existem diversas barreiras entre a interação indústria-universidade, como motivos 

divergentes, culturais, path dependency e falta de confiança (McAdam et al., 2017; 

Jonsson et al., 2015). O estabelecimento de uma relação cooperativa entre as 

universidades e os stakeholders da região envolve custos de tempo e esforço (Rinaldi et 

al., 2018). O maior desafio que se coloca à TT universidade-indústria é romper com as 
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suas duas lógicas institucionais diferentes, as quais podem ser contraditórias (Villani et 

al., 2017). As universidades e indústrias representam duas lógicas opostas, isto é, 

estruturas, culturas e objetivos diferentes (Villani et al., 2017). A lógica académica 

procura conhecimento fundamental, liberdade de investigação, reconhecimento e 

divulgação dos resultados das suas investigações e a lógica empresarial pretende associar 

práticas e normas diferentes e parcialmente opostas (Villani et al., 2017). 

2.4.2 Transferência de Tecnologia no Contexto da Tripla Hélice, 

Quadrupla Hélice e das Estratégias de Investigação e Inovação 

para uma Especialização Inteligente  

A colaboração entre universidade-governo-indústria (TH) evoluiu durante as três 

últimas décadas, sendo que a causa se deve, em parte, a uma combinação de globalização 

com regionalização no desenvolvimento económico e com a crescente pressão do 

governo sobre as universidades para estas assumirem um papel mais ativo no 

desenvolvimento regional e social (Miller et al., 2018). 

A TT, no âmbito da TH, consiste, essencialmente, num modelo que impulsiona a 

inovação, sendo esta vista como proveniente da universidade (Miller et al., 2018).  

Os processos de TT, no contexto da QH, são considerados como iterativos, 

podendo ser formais ou informais, e envolvem diferentes stakeholders que estão 

dispersados por cinco etapas diferentes. As etapas constituintes deste processo são: 

elaboração de políticas e concessão do processo; produção de ideias e investigação básica; 

desenvolvimento de conhecimento e tecnologia; transferência de conhecimento e 

tecnologia; e aplicação (Van Horne & Dutot, 2017). No contexto da QH, a inovação deve 

ser orientada para o consumidor para tirar o maior proveito de ideias e levando-o à 

experimentação (Carayannis & Rakhmatullin, 2014). 

Os modelos da TH e da QH pretendem facilitar a transferência de conhecimento 

e tecnologia entre as hélices (Van Horne & Dutot, 2017). No entanto, com o maior 

envolvimento dos atores da QH, as tensões e conflitos tendem também a ser maiores 

(Miller et al., 2018), uma vez que o governo quer assegurar valor social; a indústria 

pretende criar valor para o seu tripé da sustentabilidade; as organizações intermediárias 

procuram criar valor tangível para os seus clientes e as universidades tentam criar valor 

tangível através de processos científicos (Van Horne & Dutot, 2017). Para um processo 

de inovação ser bem-sucedido entre os atores da QH, é necessária uma governação 
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apropriada (Miller et al., 2018) e neste modelo os consumidores e cidadãos guiam e têm 

na sua posse o processo de inovação (Carayannis et al., 2018). A transferência, ou não, 

através do mercado constitui uma atividade essencial num sistema de inovação e também 

importante no sistema da TH, dado que as universidades geram e transferem cada vez 

mais tecnologia, especialmente em áreas como a biotecnologia, nanotecnologia, 

tecnologias da informação e comunicação (TIC) ou tecnologias médicas (Ranga & 

Etzkowitz, 2013). A função das universidades é levada em conta pelas políticas de 

desenvolvimento da inovação da UE, uma vez que estas são organizações que disseminam 

e apoiam novas ideias e também uma peça central no sistema da TH (Mroczkowski & 

Miller, 2017) e no da QH que evidencia o papel das instituições de conhecimento pela 

sua faculdade de criar conhecimento e ideias e, posteriormente, colocá-las em prática 

(Verbič Koprivšek & Lorber, 2017).   

O conceito de inovação da TH tem por base os princípios do Modo 1 e Modo 2 de 

produção de conhecimento (Carayannis et al., 2018), representando assim um modelo 

básico para a produção de conhecimento e da aplicação da inovação. O Modo 3, que inclui 

a quarta hélice – a sociedade, juntamento com sistema de inovação da QH, evidencia um 

ecossistema de inovação que incentiva a coevolução de diferentes modos de 

conhecimento e inovação, e, assim sendo, a QH pretende captar a complexidade da 

produção e aplicação do conhecimento (Carayannis et al., 2018). O sistema de 

conhecimento - Modo 3 e o modelo da QH podem servir de base para diversas estratégias 

de RIS3, já que colocam grande ênfase na abertura e cooperação para a inovação 

(Carayannis et al., 2018; Carayannis & Grigoroudis, 2016). A QH e a quíntupla hélice 

são conceitualmente mais amplas e os RIS atuais estão a ser desenvolvidos de forma mais 

sustentável e integram noções da QH/ quíntupla hélice, o que já foi estudado em alguns 

países escandinavos ou nórdicos (e.g., Carayanni et al., 2018). 

A RIS3 está relacionada com conceitos como o Modo 3 e a QH (Höglund & 

Linton, 2018; Nordberg, 2015), sendo que esta envolve a implementação de um sistema 

de inovação baseado no conceito da QH (Aranguren et al., 2015; Nordberg, 2015). Como 

mencionado anteriormente, apesar de envolver um maior esforço, a QH é desejada para 

o desenvolvimento da RIS3 (Carayannis & Grigoroudis, 2016), uma vez que envolve, 

simultaneamente, quatro perspetivas diferentes (Caryannis et al., 2018). De acordo com 

Foray e Rainoldi (2013), o envolvimento dos atores da QH deve ser garantido desde o 

começo para alcançar o máximo potencial sinérgico. Através da RIS3, as regiões têm a 

oportunidade de modernizar as suas RIS3, e, ao aplicar a QH, existe maior possibilidade 
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de os legisladores porem em prática um processo de DE, que incentive descobertas e 

experiências e estas, por sua vez, irão favorecer a inovação (Carayannis & Grigoroudis, 

2016).  

O conceito da RIS3 caracteriza as universidades como atores-chave no 

desenvolvimento regional (Marinelli & Elena-Perez, 2017; Secundo, Perez, Martinaitis 

& Leitner, 2017a), especialmente no processo de DE (Marinelli & Elena-Perez, 2017), e 

proporciona uma oportunidade para alinhar as prioridades universitárias e as regionais 

(European University Association, 2014). No mundo global, as políticas de inovação 

incentivam as universidades a envolverem-se mais com a indústria e, recentemente, 

também com os utilizadores da sociedade (McAdam et al., 2017). As colaborações daí 

resultantes favorecem a inovação de cocriação, que se preocupa com as necessidades 

sociais e, ao mesmo tempo, com o crescimento sustentável (McAdam et al., 2017).  

A RIS3 ajudou na introdução de certas mudanças a nível das relações da formação 

da estratégia regional de inovação, isto é, passaram de relações bilaterais (governo-

universidade) para trilaterais (governo-universidade-indústria) e intensifica as relações 

universidade-indústria (Vallance et al., 2018). O mesmo estudo demonstrou que regiões 

menos desenvolvidas preferem níveis altos de inovação a níveis elevados de investigação 

(Vallance et al., 2018), estando de acordo com Foray et al. (2009) de que as regiões menos 

desenvolvidas se devem especializar na aplicação especifica de conhecimento existente 

ou de uma tecnologia. Não significando que as universidades e outras instituições de 

conhecimento já não sejam relevantes na política regional, pois o estudo identificou duas 

áreas nas quais estas organizações podem contribuir para o desenvolvimento da RIS3: a 

função educacional das universidades e o papel que as universidades podem assumir ao 

melhorar as competências de governação e networking em regiões menos desenvolvidas 

(Vallance et al., 2018). 

A RIS3 surge como uma oportunidade para fortalecer os RIS que pode ser 

alcançada através de uma cooperação estável entre os atores da QH (Verbič Koprivšek & 

Lorber, 2017) e destina-se a permitir uma integração maior das TH/ QH nos sistemas de 

inovação europeus e globais (Carayannis & Rakhmatullin, 2014). 
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2.5. Zonas Transfronteiriças 

Em seguida debruçarem-nos sobre zonas transfronteiriças, de uma forma breve, já 

que a região em estudo possui uma fronteira terreste com o país vizinho que compreende 

mais de 500km, e daí advir a importância de clarificação sobre o conceito. 

Pode entender-se por zona transfronteiriça uma área constituída por espaços 

territoriais contíguos pertencentes a um país diferente (Lunquist & Trippl, 2013), que 

pode ser caracterizada por um nível elevado de desigualdade económica e disparidades 

em termos de graus de inovação ou pode assumir níveis similares a esse respeito, podendo 

ter uma cultura, história e identidade comum ou não (Trippl, 2010). As regiões 

transfronteiriças podem beneficiar de uma maior integração transfronteiriça com as 

regiões adjacentes, estimulando, assim, o crescimento económico e a prosperidade (Van 

den Broek & Smulders, 2015). As fronteiras entre países foram estabelecidas com o 

propósito de limitar a interação e mobilidade humana (incluindo fluxo de pessoas, bens, 

serviços e ideias entre os países), apesar de que a partir do século XX várias alianças 

supranacionais foram estabelecidas com a finalidade de diminuir as barreiras políticas 

(Weidenfeld, 2013).  

Importa salientar que a literatura existente sobre a proximidade reconhece a 

existência de diferentes tipos de proximidades, dado que estar geograficamente perto não 

leva a networks intensivos de cooperação e a altos níveis de outputs de inovação 

(Makkonen & Rohde, 2016). Existe, de um modo geral, concordância de que a 

proximidade assume um importante papel complementar em gerar um fluxo de 

conhecimento entre as regiões (Paci, Maarocu & Usai, 2014) e de que as diferenças 

existentes, entre as regiões, podem constituir a base para o crescimento transfronteiriço, 

na medida em que podem provocar sinergias e complementaridades capitalizadas através 

da interação (Lundquist & Trippl, 2013).  

Existem opiniões divergentes acerca do valor económico de uma região 

transfronteiriça, uma vez que estas são consideradas, por vezes, como periféricas e 

economicamente fracas, mas por outro lado, a proximidade a um mercado externo pode 

constituir uma vantagem (Rohde, 2016).  

Estas áreas têm alcançado um aumento notável, devendo-se ao alargamento a leste 

da UE e às tendências regionais em muitas partes do mundo (Trippl, 2018; 2010). 

Existe uma concordância geral, no meio académico, de que a competitividade 

destas áreas dependerá da sua mestria em criar um sistema integrado de inovação 
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(Lunquist & Trippl, 2013). No entanto, nem todas as zonas transfronteiriças possuem 

potencial adequado para processos de integração baseados na inovação e 

desenvolvimento de um local integrado de inovação (Trippl, 2018), dado que estas podem 

não estar capacitadas com sistemas de aprendizagem coletivos ou por proximidade 

sociocultural e institucional, que demonstraram ser importantes pré-requisitos para 

atividades de inovação sistémicas (Lundquist & Trippl, 2013). Assim, para além de 

separações político-administrativas podem surgir, também, separações culturais, sociais 

e económicas, que sugerem dimensões diferentes de desigualdades e assimetrias entre as 

regiões transfronteiriças (Trippl, 2018).  

2.5.1 Sistemas de Inovação em Zonas Transfronteiriças 

Existe pouca investigação sobre os sistemas de inovação regionais em zonas 

transfronteiriças (Hanson, 2013; Trippl, 2010), dado que a maioria da literatura existente 

sobre sistemas de inovação tem-se debruçado sobre o contexto nacional e regional, 

excluindo o desenvolvimento de sistemas de inovação em zonas transfronteiriças, o que 

incentivou Trippl, em 2010, a desenvolver o conceito de sistema de inovação regional 

transfronteiriço (CBRIS) (em inglês cross-border regional innovation system) 

(Makkonen & Rohde, 2016). Este último conceito constitui uma ferramenta poderosa 

para analisar o desenvolvimento de políticas económicas (Peck & Mulvey, 2018), já que, 

a longo prazo, o sucesso inovador e competitivo destas regiões depende da sua capacidade 

para criar sistemas comuns de inovação (Makkonen & Rohde, 2016). Trippl, em 2010, 

definiu cinco dimensões de CBRIS: (1) infraestruturas de conhecimento; (2) 

características empresariais; (3) relacional; (4) socioinstitucional; e (5) governamental 

(Makkonen & Rhode, 2016; Hanson, 2013) e mais tarde (2013) juntamente com 

Lundquist alterou as dimensões, renomeou-as e ainda foi adicionada uma sexta dimensão 

– acessibilidade (Makkonen & Rhode, 2016). Estas dimensões estão relacionadas com 

fatores que inibem ou favorecem as colaborações transfronteiriças na economia do 

conhecimento (Peck & Mulvey, 2018). Basicamente, o que o modelo de Lundquist e 

Trippl (2013) sugere é que, com o passar do tempo, as regiões podem evoluir, isto é, 

passar de um sistema fracamente integrado para um CBRIS (Muller et al., 2017). 

Sistemas com fraca integração caracterizam-se por um nível baixo de relações 

transfronteiriças, bem como pela falta de relações de conhecimento e inovação (Trippl, 

2018). Por sua vez, sistemas com forte integração caracterizam-se por intensas ondas de 
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conhecimento entre as regiões transfronteiriças, as quais podem assumir uma enorme 

variedade de formas, como, por exemplo, através de estudantes, investigadores, gestores 

e de outras pessoas qualificadas (Trippl, 2018). O papel das políticas de CBRIS é de 

explorar o potencial de cooperação e interação da inovação (Makkonen et al., 2017).  

Assim, um CBRIS pode surgir se a região transfronteiriça possuir uma base 

científica avançada e infraestruturas bem desenvolvidas relacionadas com a inovação 

(infraestrutura de conhecimento); se as empresas de ambos os lados da fronteira forem 

inovadoras (dimensão empresarial); se existirem relações económicas e processos de 

aprendizagem coletiva ao longo da fronteira (dimensão relacional), e certa proximidade 

a nível cultural, social e institucional (dimensão socioinstitucional); e se as regiões 

possuírem autonomia política suficiente para implementar políticas CBRIS (dimensão 

governamental) (Makkonen & Rohde, 2016). De acordo com Lundquist e Trippl (2013), 

convém, ainda, ter uma certa proximidade física (dimensão acessibilidade). Makkonen et 

al. (2017) propuseram uma ferramenta para operacionalizar o modelo de Lundquist e 

Trippl (2013) que funcionou bem para os seus casos testados. A literatura existente sobre 

CBRIS sugere que a cooperação importa para um futuro inovador bem-sucedido e 

sustentado de uma área transfronteiriça, apesar desta e as implicações políticas se 

sustentarem em evidências limitadas (Makkonen & Weidenfeld, 2016).  

Cooperação para a inovação transfronteiriça pode ser compreendida como a 

cooperação entre áreas adjacentes ao longo da fronteira para inovar, criando assim 

vantagens competitivas para as empresas localizadas em regiões de fronteira (Makkonen 

& Williams, 2017). A intensidade e os resultados obtidos da cooperação para a inovação 

transfronteiriça são significativamente influenciados pelos diferentes tipos de 

proximidade entre as zonas transfronteiriças ao longo da fronteira (Makkonen & 

Williams, 2017). A obtenção de um sistema mais integrado trará vantagens para a 

inovação e economia para toda a região (Makkonen, 2015). 

Weidenfeld (2013) contribuiu para a literatura da CBRIS, tendo determinado 

quatro dimensões que influenciam a transferência de conhecimento e os processos de 

inovação no turismo em CBRIS. O turismo em zonas transfronteiriças, enquanto 

facilitador da mobilidade transfronteiriça, contribui para facilitar a transferência de 

conhecimento e a difusão da inovação pelos atores internacionais em CBRIS 

(Weidenfeld, 2013). 

Aos governos falta-lhes instruções para equilibrar as necessidades regionais com 

outros governos e operações transfronteiriças necessárias para a exploração de diferentes 
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tipos de proximidades (Pugh, 2018). As empresas tendem a pertencer no sistema de 

inovação regional ou nacional, constituindo um obstáculo ao desenvolvimento de 

relações transfronteiriças (Makkonen, Weidenfeld & Williams, 2017). No entanto, as 

empresas que têm fortes ligações nacionais também podem ser eficazes no 

desenvolvimento de ligações transfronteiriças (Makkonen et al., 2017). Como escreveu 

Trippl (2010), as instituições formais e informais assumem um papel importante, dado 

que têm poder para influenciar o comportamento dos stakeholders, bem como das 

relações entre eles. Se existir numa área transfronteiriça congruência e partilha de visão 

suficiente, os vários atores vão interessar-se em colaborar em projetos específicos e lobby 

ao longo da fronteira para terem apoio para tal no seu respetivo meio (Muller et al., 2017). 

Consequentemente, a principal tarefa política é de apoiar os processos informais de 

intercâmbio (Muller et al., 2017). 

Todos os instrumentos políticos e medidas políticas utilizados nos RIS 

“convencionais” são importantes para enaltecer a capacidade de inovação nestas áreas 

(Trippl, 2010). As zonas transfronteiriças diferem muito em termos de capacidades de 

desenvolvimento de um local de inovação integrado (Trippl, 2010).  

A fronteira pode criar barreiras que prejudiquem a interação no contexto de 

CBRIS, mas, ao mesmo tempo, essas diferenças podem ser consideradas como 

oportunidades na medida que combinam sinergias por explorar possíveis de fomentar o 

crescimento económico nessas áreas (Makkonen & Rohde, 2016). A existência de 

diferentes sistemas nacionais de inovação, potenciais barreiras e baixos níveis de 

integração são a causa principal para haver dois RIS separados (Rohde, 2016). A 

eliminação de barreiras físicas em áreas transfronteiriças pode trazer benefícios ao fluxo 

de conhecimento, se forem desenvolvidos esforços a nível de políticas direcionadas 

(Hanson, 2013). As fronteiras político-administrativas e barreiras tarifárias e não 

tarifárias podem ser eliminadas facilmente, mas a mentalidade e a cultura são mais 

difíceis de mudar (Trippl, 2010). Existem dificuldades em conseguir definir de forma 

clara os limites/ fronteiras e o que incluir nos sistemas de inovação, tornando-se mais 

notório no caso de situações de governação complexas, como é o caso das regiões 

transfronteiriças (Pugh, 2018). A RIS3 carece de aconselhamento para guiar os governos 

que trabalhem nesses ambientes, bem como as restantes RIS (Pugh, 2018). 

O potencial da RIS3, no contexto de zonas transfronteiriças, está no facto de ligar 

os produtores de conhecimento de um lado da fronteira com os que aplicam esse 
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conhecimento do outro lado da fronteira, fomentando um aumento do potencial de 

inovação para ambas as regiões (Muller et al., 2017).  

Importa salientar que, apesar da proximidade geográfica facilitar a interação e a 

cooperação, não pode ser considerada um pré-requisito e condição suficiente para que a 

aprendizagem colaborativa ocorra (Boschma, 2005). Ser muito semelhante pode até 

prejudicar o sucesso da inovação das regiões transfronteiriças, pois, por exemplo, no caso 

de serem altamente idênticas, devem estar envolvidas exatamente nas mesmas indústrias 

e campos de investigação e, assim sendo, não há muito que possa ser partilhado (Muller 

et al., 2017). Para o sucesso da inovação radical seria desejável que as regiões de cada 

lado da fronteira fossem suficientemente idênticas para poderem cooperar, mas, ao 

mesmo tempo, suficientemente díspares para novas combinações de conhecimento 

surgirem, o que por sua vez originaria oportunidades de especialização inteligente 

conjuntas (Muller et al., 2017). A especialização inteligente conjunta, através de 

investigação e inovação, pode fortalecer os laços e as relações transfronteiriças existentes 

para a política de inovação (Muller et al., 2017). Assim, as regiões e organizações 

transfronteiriças devem explorar as oportunidades que se encontrem na descoberta 

conjunta informal para melhor alavancar a complexidade predominante dos sistemas 

políticos, administrativos e de financiamento (Muller et al., 2017).  

Em resumo, para o desenvolvimento do nosso estudo empírico baseamo-nos no 

conceito da QH, já que esta é a desejada para a criação da RIS3 (Carayannis & 

Grigoroudis, 2016) e a colaboração dos stakeholders das quatro hélices poder ser 

utilizado como uma arma para ultrapassar obstáculos durante o processo de 

desenvolvimento.  

Ambicionando criar maior clarificação sobre a aplicação do conceito da RIS3 em 

prática, pois apesar de todas as controvérsias do desenvolvimento do conceito em 

execução, esta estratégia é um bom ponto de partida para a transformação regional. Com 

base na literatura, o conceito de inovação demonstrou ser indispensável para o aumento 

da competitividade e, posteriormente, para o desenvolvimento e crescimento de uma 

região e nação. A nossa parte prática incide sobre o conceito de inovação de produto e 

processo entre os atores regionais. 
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CAPÍTULO III 

CARACTERIZAÇÃO REGIÃO NORTE 
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Este ponto apresenta uma síntese sobre a caracterização da região Norte, tanto a 

nível de NUT II, como em relação aos oito domínios da RIS3 Norte.  

3.1. A Nível de NUT II 

A região Norte de Portugal corresponde a 23,1% do território do país, possuindo 

uma fronteira terreste internacional com Espanha de 568 km (INE, 2017a). Incorpora 86 

municípios e 1426 freguesias7, sendo que os municípios estão organizados em oito 

Comunidades Intermunicipais (CIM): Alto Minho, Cávado, Ave, Área Metropolitana do 

Porto, Alto Tâmega, Tâmega e Sousa, Douro e Terras de Trás-os-Montes (Figura 6). 

 
Fonte: CCDRN, http://www.ccdrn.pt/regiao-norte/apresentacao.  

Figura 6 - Região Norte. 

Caracteriza-se por um vasto conjunto de tradições e história, uma gastronomia 

peculiar e um modo de viver próprio e acolhedor (ATPN, 2012). As vinhas do Douro/ 

vinho do Porto, bem como o centro histórico do Porto, a oferta diversificada para touring 

(história e natureza) e a gastronomia e os vinhos são fatores distintivos desta região 

(Turismo, 2007). Possui quatro qualificações da UNESCO: o centro histórico do Porto, o 

Centro Histórico de Guimarães, o Vale do Douro e o Vale do Côa e um valioso património 

natural: Parque Nacional, quatro Parques Naturais, várias Paisagens Protegidas de 

interesse nacional e local, 19 Sítios de Interesse Comunitário e Seis Zonas de Proteção 

Especial (CCDRN, 2014a; ATPN, 2012). Tem cerca de 3,6 milhões de habitantes, 

                                                 
7  http://www.ccdr-n.pt/regiao-norte/apresentacao  
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concentrando assim quase 35% da população residente em Portugal. O sistema territorial 

da região Norte é marcado por um forte dualismo estrutural: A “Região Urbana 

Metropolitana” e do outro lado temos as áreas maioritariamente rurais, representadas por 

uma população envelhecida, pelo êxodo populacional e por uma atividade agrícola em 

declínio (CCDRN, 2014a). Detentora de uma extensa costa e do maior número de 

estâncias termais, que podem ainda ser exploradas (energias das ondas, eólicas offshore, 

mergulho, náutica, recursos minerais marinhos, etc). (CCDRN, 2014b). 

Em 2015, o Produto Interno Bruto (PIB) gerado na Região Norte foi de 52 926 

milhões de euros (Valor preliminar), representado assim 29,5% do PIB nacional (INE, 

2017a). A região regista uma taxa de emprego (15-64 anos) de 61,4% e 13,7% de 

desemprego, em 2015 (INE, 2017a) 

Esta região é considerada como “Moderate + Innovator”, ou seja, “inovador 

moderado” de acordo com o Regional Innovation Scoreboard 2017 e a sua performance 

inovadora tem vindo a aumentar ao longo dos anos, aumento no investimento em I&D 

que se situa, mesmo assim, em valores inferiores às médias nacional e da UE15, bem 

como da meta estabelecida na Estratégia Europa 2020 (CE, 2017, CCDRN, 2014b). O 

peso da despesa regional em I&D no PIB é de 1,35%, constituindo-se como a segunda 

região do país, a seguir a Lisboa (INE, 2017b). A região emprega um pouco mais de 16 

mil pessoas em atividades de I&D em 2015 (INE, 2017b) e enfrenta alguns desafios 

socioeconómicos, como o envelhecimento da população e o êxodo rural. 

Existem evidências da existência de massa crítica e de mão-de-obra qualificada, 

apresentando o terceiro maior número de doutoramentos em áreas de ciência e tecnologia 

por 1 000 habitantes (0,70 em 2015, sendo a média nacional de 0,74) que favorece boas 

condições para atração de mais investimento direto estrangeiro (IDE).  A nível de patentes 

registradas, no ano de 2012, o Norte apresentou uma média (7,23 pedidos de patentes por 

milhão de habitantes) ligeiramente abaixo da média nacional (8,64)8. 

                                                 
8  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/base-profile/north-region-portugal 
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Fonte: Eurostat (consultado a 15/06/2018).  

Figura 7 - Evolução do número de Patentes submetidas à EPO nas Regiões Portuguesas. 

Como ilustra a figura anterior, a região Norte assume um papel relevante em 

termos de fluxos de patentes, no entanto, tem-se vindo a assistir a um declínio do número 

de patentes submetidas ao Instituto Europeu de Patentes (EPO). 

3.1.1 Infraestruturas 

A região acomoda três universidades públicas (Universidade do Porto, 

Universidade do Minho e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro), quatro 

institutos politécnicos públicos (Instituto Politécnico de Bragança, Instituto Politécnico 

do Cávado e do Ave, Instituto Politécnico do Porto e Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo) e várias universidades privadas. Os vários estabelecimentos de ensino superior 

congregam cerca de 115 mil alunos (INE, 2017a). Concentra centros de investigação de 

renome em áreas como as ciências da vida, nanotecnologia, têxteis, TIC, novos materiais, 

setor automóvel, entre outros. O Norte tem vindo, ainda, a ser selecionado por vários 

institutos de I&D para se estabelecerem na região. São exemplo: I3S Instituto de 

Investigação e Inovação em Saúde no Porto; International Iberian Nanotechnology 

Laboratory em Braga; um investimento conjunto do governo português e espanhol; o 
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Instituto Europeu de Excelência para tecidos de engenharia e a pesquisa de medicina 

regenerativa em Guimarães; e o Instituto Frauenhofer9.  

3.1.2 Panorama Empresarial 

A região Norte detinha, em 2014, um número total de 386 677 empresas, assim 

sendo o PIB regional resulta da atividade de 34,3% do total das empresas portuguesas 

(INE, 2017a). A economia abrange setores tradicionais, como o têxtil, vestuário, calçado 

e metalúrgica, bem como setores de média e alta tecnologia, como componentes de 

automóveis, produtos farmacêuticos, máquinas, equipamentos de precisão e comunicação 

e computadores. Sendo uma região com uma forte presença dos serviços no seu tecido 

empresarial, o valor acrescentado bruto (VAB) representa 66,5% em 2015 (Tabela 2) do 

total do VAB regional. A região Norte caracteriza-se pela especialização na produção de 

bens transacionáveis em trabalho e com forte orientação exportadora. Nos últimos anos, 

tem-se vindo a observar o desaparecimento de muitas empresas e ao mesmo tempo a 

modernização e aparecimento de muitas outras (CCDRN, 2014a). O Norte tem sido alvo 

de um processo de terciarização, isto é, constata-se um incremento do setor dos serviços 

e, entre estes, um crescimento expressivo dos mais intensivos em conhecimento 

(CCDRN, 2014b). 

Tabela 2 - Distribuição do VAB no ano de 2015.  

 Ano Milhões de euros % 
Primário 2015 748,852 1,60 
Secundário 2015 14 636,119 31,8 
Terciário 2015 30 611,862 66,5 
Total 2015 45 996,834 100 

Fonte: INE (2017b). 

 

                                                 
9    https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/base-profile/north-region-portugal  



Transferência de Tecnologia Universidade-Empresa na RIS3 Norte Portugal 

Ana Vanessa de Almeida Marques Martins 52 

 

 

Fonte: INE (2017). 

Figura 8 - Evolução da taxa de cobertura das importações pelas exportações de bens em 

Portugal e no Norte.  

A região do Norte exibe, no período em análise, uma balança comercial de bens 

continuamente superavitária, em contraste com o que ocorre com o território nacional e 

subsiste ainda margem para aumentar esta capacidade exportadora, em virtude de que das 

115 mil PME’s apenas 13% exportam (CCDRN, 2014b). 

3.2. RIS3 Norte 

A RIS3 em Portugal está dividida em sete regiões10: Norte; Centro; Lisboa; 

Alentejo; Algarve; Madeira e Açores. 

No caso da região Norte, a CCDRN, organização que assumiu a coordenação do 

processo de elaboração da RIS3, juntamento com os atores da região identificou oito 

domínios prioritários (Tabela 3). Estes domínios são o resultado de “diagnósticos 

prospetivos e de um exercício de construção coletiva e partilhada pelos atores da Região” 

(CCDRN, 2014b: 11). 

  

                                                 
10  http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-platform-registered-regions  
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Tabela 3 - Racional de Especialização.  

Domínios de 
Especialização 

Racional de Especialização 

Ciências da Vida e Saúde 
(CVS) 

Explorar a investigação regional e a base empresarial em sentido amplo, isto 
é, farmacêutica, dispositivos médicos, prestação de serviços de saúde, turismo 
de saúde e bem-estar e cosmética. 

Cultura, Criação e Moda 
(CCM) 

Conjugação das indústrias culturais e criativas com setores especializados em 
design based consumer goods. 

Recursos do Mar e 
Economia (RME) 

Valorização económica dos recursos e ativos do mar, especificamente através 
da engenharia e construção offshore associados à produção de energia. 

Capital Humano e 
Serviços Especializados 
(CHSE) 

Aproveitamento da massa crítica de recursos e ativos para responder a 
tendências internacionais (tornar-se um cento europeu de serviços 
partilhados) e, ao mesmo tempo, poder reter o capital humano. 

Indústrias da Mobilidade e 
Ambiente (IMA) 

Elevar o valor acrescentado da capacidade produtiva através das 
competências científicas e o capital humano existente na região, de forma, a 
poder fornecer, nomeadamente o setor da aeronáutica. 

Sistemas Avançados de 
Produção (SAP) 

Valorizar os sistemas de produção avançados, as capacidades e 
infraestruturas científicas e tecnológicas para promover a transferência de 
tecnologia vertical e horizontal para reforçar o tecido empresarial existente 
ou criar novas empresas. 

Sistemas Agroambientais 
e Alimentação (SAA) 

Articulação dos produtos de elevado valor acrescentado com as competências 
científicas, tecnológicas e empresariais para a exploração de novos produtos 
(associados). 

Capital Simbólico, 
Tecnologias e Serviços do 
Turismo (CSTST) 

Integrar os recursos culturais e intensivos em território, explorando as 
capacidades científicas e tecnológicas e a oferta turística relevante, com o 
propósito de desenvolver uma variedade relacionado de atividades. 

Fonte: CCDRN (2014b). 

 

3.2.1 Domínios de Especialização 

As análises que seguem foram elaborados com base nos dados cedidos pelo INE 

à data 5 de outubro de 2018, que constam no Anexo A. 

3.2.1.1 Ciências da Vida e Saúde 

A figura subsequente apresenta o racional de especialização proposto, 

evidenciando as combinações verticais e horizontais possíveis com base nos recursos e 

ativos e a base empresarial do presente domínio.  
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Fonte: CCDRN (2014b: 40). 

Figura 9 - Domínio Ciências da Vida e Saúde.  

A partir das principais atividades da Economia da Saúde do documento 

“NORTE2020: Estratégia Regional de Especialização Inteligente”, de acordo com os 

dados do INE obtivemos, as figuras 50, 51, 52, 53 e 54 do Anexo A. Segundo os dados 

obtidos, estima-se que no ano de 2015 existiam 30 012 empresas na Economia da Saúde 

na região Norte que aferiam de um volume de negócios de 5 037 054 569 euros, a que 

corresponde um VAB de 1 344 455 276 euros e um número de pessoal ao serviço de 59 

092. Nas atividades de saúde humana é onde existe o maior número de empresas e pessoal 

ao serviço, seguindo a tendência de Portugal (Figura 50 e 51 – Anexo A). As atividades 

de saúde humana destacam-se como sendo as mais preponderantes na região Norte 

relativamente ao número de empresas existentes neste domínio, em consonância com os 

valores que apresenta Portugal na sua plenitude (Figura 50 – Anexo A). A atividade 

relacionada com concessão e preparação farmacêutica é a que se encontra em menor 

número, quer no Norte como em todo o país (Figura 50 - Anexo A). 
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Quanto ao emprego, as atividades de saúde humana são as que empregam o maior 

número de pessoas ao serviço, seguindo-se as atividades relacionadas com o comércio a 

retalho e por grosso de produtos farmacêuticos (Figura 51 – Anexo A).  

Podemos concluir que em termos de volume de negócios nas principais atividades 

da Economia da Saúde, Portugal apresenta valores bastante consideráveis no que toca à 

saúde humana, assim como no comércio por grosso de produtos farmacêuticos (Figura 52 

– Anexo A). Por outro lado, no fabrico de instrumentos e material médico-cirúrgico, o 

país apresenta um volume de negócios significativamente mais baixo (Figura 52 – Anexo 

A). A região Norte, segue esta mesma tendência do país (Figura 52 – Anexo A). Estima-

se que no ano de 2015 o volume de negócios das atividades de saúde humana tenha 

ascendido a 1 839 395 987 euros, o que corresponde a um VAB de 882 560 224 euros 

(Figuras 52 e 53 – Anexo A).  

As atividades de comércio por grosso de produtos farmacêuticos foi dos setores 

de atividade onde a região registou o valor mais alto das suas exportações para todos os 

anos em análise (2015, 2016 e 2017), apesar de ter sofrido uma descida de quase 

15 000 000 euros (Figura 54). A fabricação de produtos farmacêuticos de base e de 

preparações farmacêuticas e a fabricação de instrumentos e material médico-cirúrgico 

apresentam os segundos e terceiros valores mais elevados, respetivamente (Figura 54). 

Contrariamente ao comércio por grosso dos produtos farmacêuticos, para o ano de 2017, 

estes dois indicadores anteriormente referidos apresentam um maior nível de rendimento 

face ao registado nos anos anteriores. 

3.2.1.2  Cultura, Criação e Moda 

A figura subsequente procura sintetizar o racional de especialização proposto, 

evidenciando as combinações verticais e horizontais possíveis com base nos recursos e 

ativos e a base empresarial do presente domínio. 
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Fonte: CCDRN (2014b: 52). 

Figura 10 - Domínio Cultura, Criação e Moda.  

Como neste domínio de especialização existem 30 atividades económicas 

divididas por cinco secções, optou-se por fazer as representações gráficas somando as 

atividades económicas com as outras atividades económicas da mesma secção, para uma 

análise mais compreensiva e rápida. 

Assim, somou-se na secção C – Indústrias Transformadoras: acabamento de 

têxteis; fabricação de artigos têxteis confecionados, exceto vestuário; fabricação de 

têxteis para uso técnico e industrial; confeção de vestuário em couro; confeção de outro 

vestuário exterior; confeção, outros artigos e acessórios vestuário; fabricação de meias e 

similares de malha; indústria do calçado; fabricação de folheados e painéis à base de 

madeira; indústria de preparação da cortiça; impressão de jornais; fabricação de 

componentes de borracha para calçado; fabricação de artigos cerâmicos de uso doméstico 

e ornamental; fabricação de louça metálica e artigos de uso doméstico; e fabricação de 

mobiliário de cozinha. Como não existiam todos os dados publicados à data 5 de outubro 

de 2018 das seguintes atividades: preparação e fiação de fibras têxteis; e fabricação de 

bijuterias, optou-se pela sua exclusão.  
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Na secção J – Atividades de informação e de comunicação: edição de livros; 

edição de revistas e outras publicações periódicas; atividades técnicas de pós-produção 

para filmes, vídeos e programas de televisão; projeção de filmes e vídeos; atividades de 

rádio; atividades de programação informática; e atividades de agências de notícias. 

Na secção M – Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares: 

agências de publicidade; e atividades fotográficas. 

Na secção R – Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: 

atividades das artes do espetáculo; e criação artística e literária. 

E, por fim, na secção S – Outras Atividades de serviços: reparação de calçado e 

de artigos de couro; e reparação de relógios e artigos de joalharia. 

A secção R – Atividades artísticas, de espetáculo, desportivas e recreativas e a 

secção C – Indústrias Transformadoras, destacam-se a nível nacional e na região Norte 

do país, no que se refere ao número de empresas existentes neste domínio, evidenciando 

um maior número de indústrias do setor de transformação, bem como empresas com 

ramos de atividade ligados a atividades lúdicas de entretenimento. Comparativamente às 

restantes secções, surgem a secção S – Outras Atividades de serviços e J – Atividades de 

informação e de comunicação, tanto a nível regional, como nacional, com fraca incidência 

empresarial (Figura 55 – Anexo A). 

Portugal e a região Norte empregam fundamentalmente nas indústrias 

transformadoras, uma vez, que existe uma predominância de empresas deste ramo de 

atividade, em detrimento das demais (Figura 56 – Anexo A), é espectável que o maior 

número de pessoas ao serviço seja superior neste tipo de atividade. Apesar da secção R – 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas se destacar como uma das 

atividades empresarias mais evidentes (Figura 55 – Anexo A), em termos de número de 

pessoas ao serviço tal não se verifica (Figura 56 – Anexo A), o que nos remete para uma 

fraca capacidade em deter recursos humanos, contrariamente à secção C – Indústrias 

Transformadoras. 

A secção C – Indústrias Transformadoras é das atividades mais evidentes quer em 

Portugal, quer na região Norte, por sua vez é a que maior número de pessoas tem ao 

serviço, logo o seu volume de negócio tem de acompanhar as evidências anteriores. O 

mesmo se verifica nas restantes secções, mas de forma inversa, isto é, a sua fraca 

incidência na indústria aliada ao número inferior de pessoas ao serviço, espelham um 

volume de negócios pouco expressivo (Figura 57 – Anexo A). 
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As indústrias transformadoras são as que empregam o maior número de pessoas 

ao serviço e representam 2 089 664 047 euros de VAB e um volume de negócios de 6 

665 399 313 euros. Importa sublinhar o número de empresas existentes na secção R – 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas, apesar da menor 

magnitude comparativamente com a média nacional. Globalmente, o volume de negócios 

deste domínio de especialização ascendeu a 7 237 567 370 euros, em 2015, empregando 

150 649 pessoas (Figuras 55, 56, 57 e 58 – Anexo A).   

No presente domínio as indústrias transformadoras (secção C) apresentam os 

valores mais elevados, (Figura 59), no que concerne às exportações. Em contraste, as 

atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas (secção R) são as que 

menos contribuem para o valor total das exportações, que para o ano 2017 foi de 9 2546 

euros. 

Neste domínio, é importante sublinhar o reconhecimento internacional da 

qualidade da indústria dos têxteis, vestuário e calçado, e da sua elevada orientação 

exportadora e do potencial existente, ainda, por explorar e da fraca formação e 

capacitação do tecido empresarial existente (CCDRN, 2014b). 

3.2.1.3  Recursos do Mar e Economia 

A figura subsequente procura sintetizar o racional de especialização proposto, 

evidenciando as combinações verticais e horizontais possíveis com base nos recursos e 

ativos e a base empresarial do presente domínio. 
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Fonte: CCDRN (2014b: 67). 

Figura 11 - Domínio Recursos do Mar e Economia. 

Neste domínio de especialização optou-se pela mesma metodologia do domínio 

anterior uma vez que existem 26 atividades económicas. 

Então somou-se na secção A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e 

pesca: pesca marítima; apanha de algas e de outros produtos do mar; pesca em águas 

interiores; aquicultura em águas salgadas e salobras; e aquicultura em águas doces. 

Na secção C – Indústrias Transformadoras: preparação de produtos da pesca e da 

aquicultura; congelação de produtos da pesca e da aquicultura; conservação de produtos 

da pesca e da aquicultura em azeite e outros óleos vegetais e outros molhos; salga, 

secagem e outras atividades de transformação de produtos da pesca e da aquicultura; 

fabricação de estruturas de construções metálicas; tratamento e revestimento de metais; 

fabricação de motores, geradores e transformadores elétricos; fabricação de motores e 

turbinas, exceto motores para aeronaves, automóveis e motociclos; construção de 

embarcações de recreio e desporto; e reparação e manutenção de embarcações. Como não 

existiam todos os dados publicados à data 5 de outubro de 2018 das seguintes atividades: 

construção de embarcações metálicas e estruturas flutuantes, exceto de recreio e desporto; 
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e construção de embarcações não metálicas, exceto de recreio e desporto, optou-se por 

exclui-las. 

Na secção G – Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis 

e motociclos: agentes do comércio por grosso de máquinas, equipamento industrial, 

embarcações e aeronaves; comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos; comércio 

por grosso de combustíveis sólidos, líquidos, gasosos e produtos derivados; comércio a 

retalho de peixe, crustáceos e moluscos, em estabelecimentos especializados. 

Na secção H – Transportes e armazenagem: transportes costeiros e locais de 

passageiros. Como não existiam todos os dados publicados à data 5 de outubro de 2018 

da seguinte atividade: transportes de passageiros por vias navegáveis interiores; e 

atividades auxiliares dos transportes por água, optou-se por exclui-las. 

Como não existiam todos os dados publicados à data 5 de outubro de 2018 da 

seguinte atividade: aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial (pertencente à 

secção N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio), optou-se por exclui-la. 

Na secção R – Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas: 

outras atividades de diversão e recreativas. 

No que diz respeito às principais empresas da Economia dos Recursos do Mar, a 

secção A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca e G – Comércio por 

grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos, destacam-se, não só, 

na região Norte, mas também, em Portugal. Por outro lado, a secção H – Transportes e 

armazenagem destaca-se como sendo a atividade em que as empresas se distinguem pela 

fraca incidência (Figura 60 – Anexo A). 

 No âmbito deste setor de atividade a região Norte e Portugal, destacam-se na 

secção C – Indústrias Transformadoras, onde detêm o número mais expressivo de pessoas 

ao serviço. As secções G – Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 

automóveis e motociclos e A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, 

apesar de terem alguma expressividade a nível nacional, na região Norte, ainda, surgem 

com uma expressividade reduzida no que se refere ao número de pessoas ao serviço 

(Figura 61 – Anexo A). 

Em relação ao volume de negócios, destaca-se a importância das indústrias 

transformadoras, apesar que seja importante salientar que estas, no nosso caso, incluem 

um grande número de atividades económicas (Figura 62 – Anexo A). A secção G – 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis representa 880 897 

244 euros de volume de negócios, 3 123 empregos e 1 413 empresas (Figuras 60, 61 e 62 
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– Anexo A). Na secção A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, onde se 

inclui a pesca, os mesmos indicadores ascendem a 92 224 941 euros, 3 097 pessoas ao 

serviço e 734 empresas, respetivamente (Figuras 60, 61 e 62 – Anexo A).  A secção C – 

Indústrias Transformadoras apresenta um volume de negócios significativo para o país e 

para a região Norte (Figura 62 – Anexo A). Da análise realizada, é evidente que o número 

de empresas, o número de pessoal ao serviço e o volume de negócios, estão 

maioritariamente relacionados de forma direta (Figuras 60, 61 e 62 – Anexo A). 

A nível do VAB, são as mesmas secções a merecer destaque (Figura 63 – Anexo 

A). 

A região apresenta um crescimento de 140 498 011 euros no valor total das suas 

exportações de 2015 para 2017 (Figura 64), sendo que as indústrias transformadoras 

(secção C) foram as que mais contribuíram para este valor em todos os anos em análise. 

A indústria transformadora continua a destacar-se em detrimento das restantes atividades, 

conseguindo afirmar-se ainda mais no último ano em análise. 

Este domínio visa explorar o mar que permanece subaproveitado, no entanto ao 

nível da pesca e da aquicultura os relatórios apontam para não existir grandes 

possibilidades de exploração (CCDRN, 2014b). A CCDRN sugere a especialização da 

região na engenharia e construção offshore associada à produção de energia, entre outras 

(2014b). 

3.2.1.4  Capital Humano e Serviços Especializados 

A figura subsequente procura sintetizar o racional de especialização proposto, 

evidenciando as combinações verticais e horizontais possíveis com base nos recursos e 

ativos e a base empresarial do presente domínio. 
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Fonte: CCDRN (2014b: 76). 

Figura 12 - Domínio Capital Humano e Serviços Especializados. 

Neste domínio de especialização optou-se pela mesma metodologia do domínio 

anterior, uma vez que, existem 17 atividades económicas. 

Assim sendo, somou-se na secção J – Atividades de informação e de 

comunicação: atividades de programação informática; atividades de consultoria em 

informática; e portais web. 

Na secção M – Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares: 

atividades jurídicas e dos cartórios notariais; atividades de contabilidade e auditoria, 

consultoria fiscal; atividades das redes sociais e consultoria para a gestão; atividades de 

arquitetura; atividades de engenharia e técnicas afins; atividades de ensaios e análises 

técnicas; investigação e desenvolvimento das ciências físicas e naturais; investigação e 

desenvolvimento das ciências socias e humanas; publicidades; atividades de design; 

atividades de tradução e interpretação; e outras atividades de consultoria, científicas, 

técnicas e similares, n. e. 

Na secção N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio: atividades de 

serviços administrativos e de apoio; e atividades dos centros de chamadas. 
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O maior número de empresas de capital humano e serviços especializados, de 

pessoas ao serviço, valor de volume de negócios e em termos de maior VAB concentra-

se na secção M – Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, quer a na 

região Norte, quer em Portugal (Figuras 65, 66, 67 e 68 – Anexo A). As atividades desta 

secção demonstram ser as mais expressivas no âmbito da sua atividade, em detrimento 

das demais. As atividades económicas deste domínio empregam, no ano de 2015, 73 542 

pessoas distribuídas pelas 36 776 empresas existentes, responsáveis por um volume de 

negócios igual a 28 456 181 88 euros (Figuras 65, 66 e 67 – Anexo A). 

Relativamente às exportações, a região apresenta um aumento considerável nas 

atividades de informação e de comunicação e nas atividades de consultoria, científicas, 

técnicas e similares, n. e. (secção M) (Figura 69 – Anexo A). Esta última atividade 

apresenta-se destacada de forma bastante evidente das restantes, apesar de ter registado 

um ligeiro abrandamento em 2016, esta consegui recuperar e superar os valores 

exportados em 2017, tendo este sido o seu melhor ano durante o período em análise. Nas 

atividades administrativas e dos serviços de apoio verificou-se um decréscimo de 379 825 

euros. 

O objetivo central deste domínio é promover a massa crítica de recursos e ativos 

que existe para responder a tendências internacionais como o nearshoring, centros 

médicos para ensaios clínicos, fábricas de software, centros de engenharia e knowledge 

process outsourcing e assim reduzir a taxa de desemprego e, ao mesmo tempo, reter esse 

capital humano (CCDRN, 2014b). 

3.2.1.5  Indústrias da Mobilidade e Ambiente 

A figura subsequente procura sintetizar o racional de especialização proposto, 

evidenciando as combinações verticais e horizontais possíveis com base nos recursos e 

ativos e a base empresarial do presente domínio. 
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Fonte: CCDRN (2014b: 84). 

Figura 13 - Domínio Indústrias da Mobilidade e Ambiente. 

Como não existiam todos os dados referente às seguintes atividades: Fabricação 

de produtos químicos auxiliares para uso industrial; e Fabricação de rolamentos, de 

engrenagens e de outros órgãos de transmissão, optou-se pela exclusão dessas mesmas 

atividades. 

Existem 616 empresas associadas a atividades de mecânica geral e a região Norte 

detém quase metade das empresas associadas à fabricação de veículos automóveis, 

reboques, semirreboques e componentes para veículos automóveis (Figura 70 – Anexo 

A). 

No que diz respeito ao volume de emprego, estas atividades utilizam um número 

muito significativo de recursos humanos, pois empregam mais de 37 mil pessoas, 

salientando-se, claramente, as atividades de fabricação de automóveis e reboques (Figura 

71 – Anexo A). A região possui em diversas atividades a maior parte da massa crítica de 

Portugal (fabricação de motores, geradores e transformadores elétricos; fabricação de 

componentes eletrónicos; tratamento e revestimento de metais; obtenção e primeira 
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transformação de alumínio; fabricação de pneus e câmara-de-ar; reconstrução de pneus; 

e fabricação de têxteis para uso técnico e industrial, n. e.) (Figura 71 – Anexo A). 

Comparativamente às restantes atividades, a fabricação de veículos automóveis, 

reboques, etc., destacam-se como o setor de atividade que maior volume de negócios 

detém em Portugal e na região Norte (Figura 72 – Anexo A). Comparando com as 

restantes atividades económicas das indústrias da mobilidade e ambiente, esta atividade 

evidencia-se em detrimento das outras supramencionadas (Figura 72 – Anexo A). 

A fabricação de veículos automóveis, reboques, semirreboques e componentes 

para veículos automóveis, destaca-se claramente no que concerne ao volume de negócios 

e ao VAB (Figuras 72 e 73 – Anexo A).  

Estima-se que o volume de negócios das atividades deste domínio tenha ascendido 

a 5 354 649 354 euros, a que corresponde um VAB de 1 482 065 388 euros (Figuras 72 e 

73 – Anexo A). 

A Economia das Indústrias da Mobilidade e Ambiente foi responsável por volume 

de produtos exportados de 15 477 824 040 euros para os três anos em análise (Figura 74 

– Anexo A). De acordo com a figura 74, neste ramo a fabricação de veículos automóveis 

foi a atividade que mais se destacou e cresceu nos últimos anos, comparativamente aos 

restantes setores em destaque. Apesar de as outras atividades em análise terem registado 

aumentos no valor das suas exportações, esse aumento quando comparado com o valor 

exportado pela fabricação de automóveis, torna-se pouco significativo. 

A finalidade deste domínio é de promover o progresso da capacidade produtiva 

instalada na região, de forma a poder fornecer clientes mais sofisticados (CCDRN, 

2014b).  

3.2.1.6  Sistemas Avançados de Produção 

A figura subsequente procura sintetizar o racional de especialização proposto, 

evidenciando as combinações verticais e horizontais possíveis com base nos recursos e 

ativos e a base empresarial do presente domínio. 
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Fonte: CCDRN (2014b: 92). 

Figura 14 - Domínio Sistemas Avançados de Produção. 

Uma vez que existiam 26 atividades económicas distribuídas por duas secções, 

sendo que 25 pertenciam a secção C – Indústria Transformadora e uma a secção J – 

Atividades de informação e de comunicação, optou-se pela divisão que se segue, que em 

vez de juntar as atividades por secções, junta-as por divisões: 

Assim sendo, na divisão 22 – Fabricação de artigos de borracha e de matérias 

plásticas: fabricação de artigos de matérias plásticas. 

Na divisão 25 – Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e 

equipamentos: fabricação de elementos de construção em metal; fabricação de 

reservatórios, recipientes, caldeiras e radiadores metálicos para aquecimento central; 

fabricação de produtos forjados, estampados e laminados; metalurgia dos pós; tratamento 

e revestimento de metais, atividades de mecânica geral; fabricação de fechaduras, 

dobradiças e de outras ferragens; fabricação de ferramentas; e fabricação de outros 

produtos metálicos. 

Na divisão 26 – Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para 

comunicações e produtos eletrónicos e óticos: fabricação de componentes e de placas, 
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eletrónicos; fabricação de computadores e de equipamento periférico; e fabricação de 

instrumentos e aparelhos de medida, verificação e navegação. 

Na divisão 27 – Fabricação de equipamento elétrico: fabricação de motores, 

geradores e transformadores elétricos e fabricação de material de distribuição e de 

controlo para instalações elétricas; e fabricação de fios e cabos isolados e seus acessórios.  

Como à data de 5 de outubro de 2018 não existiam todos os dados relativamente 

à fabricação de outro equipamento elétrico, optou-se pela exclusão da mesma. 

Na divisão 28 – Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e: fabricação de 

máquinas e de equipamentos para uso geral; fabricação de outras máquinas para uso geral; 

fabricação de máquinas e de tratores para a agricultura, pecuária e silvicultura; fabricação 

de máquinas-ferramentas, exceto portáteis; fabricação de máquinas para a metalurgia; 

fabricação de máquinas para as indústrias extrativas e para a construção; fabricação de 

máquinas para as indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco; fabricação de máquinas 

para as indústrias têxtil, do vestuário e do couro; e fabricação de outras máquinas e 

equipamento para uso específico, n. e.  

Na divisão 33 – Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos: 

reparação e manutenção de produtos metálicos, máquinas e equipamentos; e instalação 

de máquinas e de equipamentos industriais. 

Por fim, na divisão 62 – Consultoria e programação informática e atividades 

relacionadas: consultoria e programação informática e atividades relacionadas. 

No que diz respeito às atividades económicas das Tecnologias de Largo Espectro, 

verifica-se que existem empresas em maior número correspondentes à divisão 62 – 

Consultoria e programação informática e atividades relacionadas e 25 – Fabricação de 

produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos em Portugal e na região Norte do 

país (Figura 75 - Anexo A). Verificando-se a mesma tendência aquando comparamos o 

número de pessoas ao serviço para Portugal, já que para o Norte são as divisões 28 – 

Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e: e 25 – Fabricação de produtos metálicos, 

exceto máquinas e equipamentos que merecem destaque (Figura 76 – Anexo A).   

Segundo os dados do INE, dentro das tecnologias de largo espectro o volume de 

negócios mais evidente surge nas divisões 62 – Consultoria e programação informática e 

atividades relacionadas e 25 – Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e 

equipamentos, em Portugal (Figura 77 – Anexo A). Na região Norte, as divisões 25 – 

Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos e 28 – Fabricação de 
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máquinas e de equipamentos, n.e:  correspondem as atividades que apresentam maior 

volume de negócio (Figura 77 – Anexo A).  

No seu todo as atividades da Economia das Tecnologias de Largo Espectro 

empregam mais de 75 mil pessoas, distribuídas pelas 9 017 empresas existentes, 

totalizando no seu conjunto 7 470 260 851 euros de volume de negócios (Figuras 75, 76 

e 77 – Anexo A). No ano de 2015 o VAB total da região Norte da Economia das 

Tecnologias de Largo Espectro foi de 2 172 617 424 euros (Figura 78 – Anexo A). Em 

particular, destaca-se a divisão de fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e 

equipamentos, em todos os indicadores analisados (Figuras 75, 76, 77 e 78 – Anexo A). 

Verifica-se um aumento em todas as atividades pertencentes à Economia 

Tecnologias de Largo Espectro. A Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e 

equipamentos e Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos foram 

as atividades que apresentaram os valores mais altos e contribuindo assim para as 

exportações da região Norte (Figura 79 – Anexo A). Neste caso, em termos de valor 

exportados das atividades anteriormente descritas, verifica-se uma maior homogeneidade, 

exportando um valor significativo e em crescimento durante o período em análise.  

Este domínio de especialização assenta na estimulação da base industrial regional 

em setores fornecedores especializados (CCDRN, 2014b). 

3.2.1.7  Sistemas Agroambientais e Alimentação 

A figura subsequente procura sintetizar o racional de especialização proposto, 

evidenciando as combinações verticais e horizontais possíveis com base nos recursos e 

ativos e a base empresarial do presente domínio. 
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Fonte: CCDRN (2014b: 105). 

Figura 15 - Domínio Sistemas Agroambientais e Alimentação. 

Neste domínio de especialização optou-se pela metodologia habitual, ou seja, 

somar as atividades económicas de acordo com as secções pertencentes, uma vez que, 

existem 59 atividades económicas distribuídas por quatro secções. 

Desta forma, somou-se na secção A – Agricultura, produção animal, caça, floresta 

e pesca: cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos; outras culturas temporárias; 

outras culturas temporárias, n.e.; viticultura, cultura de frutos tropicais e subtropicais; 

cultura de citrinos; cultura de pomóideas e prunóideas; cultura de outros frutos (inclui 

casca rija), em árvores e arbustos; cultura de frutos oleaginosos; cultura de plantas 

destinadas à preparação de bebidas; cultura de especiarias, plantas aromáticas, medicinais 

e farmacêuticas; criação de bovinos para produção de leite;  criação de outros bovinos 

(exceto para produção de leite) e búfalos; criação de equinos, asininos e muares; criação 

de ovinos e caprinos; suinicultura; avicultura; apicultura; cunicultura; outra produção 

animal, n.e.; agricultura e produção animal combinadas; atividades dos serviços 

relacionados com a agricultura e com a produção animal; pesca; e aquicultura. 
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Como a data de 5 de outubro de 2018 não existiam todos os dados disponíveis 

referentes à cerealicultura (exceto arroz), leguminosas secas e sementes oleaginosas 

optou-se pela exclusão desta atividade. 

Na secção C – Indústrias Transformadoras: abate de gado (produção de carne); 

abate de aves (produção de carne); fabricação de produtos à base de carne; preparação de 

produtos da pesca e da aquicultura; congelação de produtos da pesca e da aquicultura; 

conservação de produtos da pesca e da aquicultura em azeite e outros óleos vegetais e 

outros molhos; salga, secagem e outras atividades de transformação de produtos da pesca 

e aquicultura; produção de óleos vegetais brutos (exceto azeite); indústrias do leite e 

derivados; fabricação de gelados e sorvetes; transformação de cereais e leguminosas; 

fabricação de amidos, de féculas e de produtos afins; fabricação de produtos de padaria e 

outros produtos à base de farinha; fabricação de cacau e de chocolate; fabricação de 

produtos de confeitaria; Indústria do café e do chá; fabricação de condimentos e temperos; 

fabricação de outros produtos alimentares, n.e.; fabricação de fermentos, leveduras e 

adjuvantes para panificação e pastelaria; indústria do vinho; fabricação de cerveja; 

fabricação de embalagens de madeira; fabricação de rolhas de cortiça; fabricação de 

outros produtos de cortiça; fabricação de matérias plásticas sob formas primárias; 

fabricação de máquinas de acondicionamento e de embalagem; fabricação de máquinas e 

de tratores para a agricultura, pecuária e silvicultura; e fabricação de máquinas para as 

indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco. 

Como a data de 5 de outubro de 2018 não existiam todos os dados disponíveis 

referentes às seguintes atividades: preparação e conservação de frutos e de produtos 

hortícolas; produção de óleos e gorduras; refinação de azeite, óleos e gorduras; 

engarrafamento de águas minerais naturais e de nascente; e fabricação de refrigerantes e 

de outras bebidas não alcoólicas, n.e., optou-se pela exclusão das mesmas atividades 

económicas. 

Na secção M – Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares: 

atividades veterinárias. 

Na secção N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio: atividades de 

embalagem. 

As empresas ligadas à seção A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e 

pesca merecem destaque, tanto a nível regional, como nacional (Figura 80 – Anexo A). 

Comparativamente às restantes secções, esta é bastante mais evidente e acentua o facto 
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do setor primário ainda ser uma fonte de exploração por parte do tecido empresarial 

(Figura 80 – Anexo A). 

As secções C – Indústrias Transformadoras e A – Agricultura, produção animal, 

caça, floresta e pesca em Portugal e no Norte do país, são as principais atividades que 

albergam o maior número de pessoas ao serviço e com maior volume de negócios, em 

termos agroambientais e alimentares (Figuras 81 e 82 – Anexo A). Tendo em conta as 

atividades que caracterizam as duas secções, por norma as empresas deste ramo 

encontram-se na mesma cadeia de valor em termos de produtos finais, estando associadas 

na sua atividade, o que predispõe a um crescimento sustentado.   

As 58 993 empresas existentes deste domínio são no seu conjunto responsáveis 

por mais de 100 mil postos de trabalho, tendo o seu volume de negócios ascendido a 5 

943 423 027 euros (Figuras 81 e 82 – Anexo A). 

Em termos de volume de negócios e de VAB, as indústrias transformadoras 

assumem papel preponderante, destacando-se a atividade de fabricação de fermentos, 

leveduras e adjuvantes para a panificação e pastelaria (Figura 83 – Anexo A). 

A agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (secção A) são os grandes 

responsáveis pela maioria dos postos de trabalhos na região, onde a viticultura e 

agricultura e produção animal combinadas ocupam posições de destaque (Figura 81 – 

Anexo A). 

No que respeita ao valor dos produtos exportados, destacam-se, de forma evidente, 

as indústrias transformadoras (Figura 84). As atividades de consultadora, científicas, 

técnicas e similares apresentam valor nulo em 2015 e perto de zero em 2017, apesar que, 

no ano de 2016, exportaram produtos no valor de 7 825 euros. Esta tendência tem se 

verificado nas várias figuras anteriormente analisadas, isto é, a região Norte possui uma 

capacidade em termos de indústrias transformadoras substancialmente significativa. Esta 

condição permite que o seu o nível de exportação seja igualmente superior, com reflexo 

direto no valor em euros que auferem da atividade. 

A existência na região de produtos de origem agrícola de elevado valor 

acrescentado, como a castanho, o vinho, azeite, etc., já conhecidos além do território 

nacional, possibilita a oportunidades de articulação destes com outras competências, de 

forma a desenvolver novos produtos (CCDRN, 2014b). 

 



Transferência de Tecnologia Universidade-Empresa na RIS3 Norte Portugal 

Ana Vanessa de Almeida Marques Martins 72 

 

3.2.1.8  Capital Simbólico, Tecnologias e Serviços do Turismo 

A figura subsequente procura sintetizar o racional de especialização proposto, 

evidenciando as combinações verticais e horizontais possíveis com base nos recursos e 

ativos e a base empresarial do presente domínio. 

 
Fonte: CCDRN (2014b: 115). 

Figura 16 - Domínio Capital Simbólico, Tecnologias e Serviços do Turismo. 

O turismo da região tem vindo a crescer, bem como o quantitativo de recursos 

humanos (Figura 85 – Anexo A). A região Norte tem vindo a ganhar maior expressividade 

no que concerne a empresas e serviços decorrentes do turismo hoteleiro. Nesse sentido, a 

crescente procura, requerer uma maior oferta, estando adjacente a esta a contratação de 

recursos humanos e a criação de meios que acompanhem a tendência verificada na região 

do Norte (Figura 85 – Anexo A). 

As dormidas dos residentes, bem como dos nove restantes mercados 

internacionais, sofreram um aumento de 2015 para 2016 (Figura 86 – Anexo A). 

Excluindo, as dormidas dos residentes, os espanhóis são os que mais procuram a região 

Norte para pernoitar, representando 14% do total de dormidas. Contudo, mais de metade 

da procura turística é oriunda de Portugal, com 51% do total (Figura 86 – Anexo A). 
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O Porto tem vindo consecutivamente a subir no ranking internacional do 

International Congress and Convention Association, ocupando a 31.ª posição em 2016, 

tendo subido mais de 20 lugares desde 2012.  

“Em suma, o turismo constitui uma atividade de variedade relacionada que 

importa articular e potenciar, tendo em vista um crescimento inteligente do turismo 

regional” (CCDRN, 2014b: 114). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Transferência de Tecnologia Universidade-Empresas na RIS3 Norte Portugal 

Ana Vanessa de Almeida Marques Martins 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DADOS E METODOLOGIA DE ANÁLISE 
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O presente capítulo apresenta e descreve a metodologia utilizada nesta 

dissertação, isto é, os métodos de investigação, a recolha de dados e a análise dos mesmos. 

Este estudo tem como objetivo geral explorar as perceções dos diferentes 

stakeholders - centros de investigação, clusters, associações, atores do governo e 

empresas (de diferentes dimensões e até start-ups) - sobre a RIS3 Norte e estudar a TT 

universidade-empresa, nos últimos três anos, em instituições situadas no domínio 

geográfico da RIS3 Norte. 

Como objetivos específicos foram definidos os seguintes: 

1. Estudar a TT entre a indústria e a academia; a sociedade e a academia e o 

governo e a academia e as razões para esta existir; 

2. Perceber o conhecimento que os atores locais possuem sobre a RIS3; 

3. Compreender as perceções dos atores regionais acerca do potencial dos 

domínios identificado pela RIS3 e o trabalho que tem sido desenvolvido; 

4. Estudar o networking existente entre as várias organizações auscultadas. 

A metodologia empregue tem como finalidade concretizar os objetivos desta 

dissertação e a escolha desta constitui um dos primeiros problemas com o qual os 

investigadores se deparam (Mendes & Miskulin, 2017). 

Desde os seus primórdios que o homem procura conhecer e compreender o mundo 

onde habita. Graças à atividade de fazer perguntas, foram surgindo soluções para o 

contínuo surgimento de problemas e transmitidas de geração em geração (Coutinho, 

2014).  

A investigação científica é definida por Vilelas (2009: 57) como sendo: 

“Chamamos investigação científica, de um modo geral, à 
atividade que nos permite obter conhecimentos científicos, ou 
seja, conhecimentos objetivos, sistemáticos, claros, 
organizados e verificáveis”. 

Partindo de uma ideia inicial acerca do objeto que se pretende investigar, tivemos 

de escolher as técnicas de pesquisa que permitissem a elucidação do real, isto é, um 

método de trabalho. Este método é uma construção do espírito devidamente ordenado e 

não somente a soma de técnicas. 

Atendendo à importância de que se reveste a questão dos métodos e técnicas de 

investigação relativamente à temática em análise, nesta investigação, iremos seguir uma 

abordagem mista para concretizar os objetivos anteriormente expostos. Utilizámos, 
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essencialmente, a metodologia qualitativa, apesar de se ter, também, recorrido ao método 

quantitativo.  

Nesta parte do nosso trabalho será feita uma análise das diferentes metodologias 

utilizadas, pretendendo evidenciar possibilidades de utilização da metodologia mista, isto 

é, a utilização simultânea das metodologias quantitativa e qualitativa.  

4.1. Metodologia Qualitativa  

Este tipo de método pode ser classificado como uma estratégia de investigação 

que dá, usualmente, ênfase às palavras em vez dos números (Bryman, 2012). O método 

qualitativo pode ser utilizado para produzir conhecimento sobre fenómenos como 

sentimentos, processos de pensamento e emoções que são difíceis de obter através de 

métodos de investigação mais convencionais (Strauss & Corbin, 2008). Os dados 

qualitativos são peças de informação agregadas de forma não numérica, como por 

exemplo transcrições e gravações de entrevistas, notas escritas sobre observações e, 

geralmente, têm de ser elaboradas pelo investigador: as entrevistas têm de ser preparadas, 

conduzidas e transcritas, as imagens têm de ser tiradas e as notas de campo têm de ser 

escritas (Smith-Easterby, Thorpe & Jackson, 2015). Este tipo de dados fornece 

informação que ocorre de forma natural, possibilitando, assim, a compreensão sobre 

determinado fenómeno, tendem a ser recolhidos de forma próxima, isto é, através da 

observação direta ou entrevista, dispõem, frequentemente, de uma certa riqueza e holismo 

com um forte potencial revelador de complexidade que oferece descrições detalhadas e 

contextualizadas, podendo ser utilizados para fortalecer teorias quantitativas (Leech & 

Onwuegbuzie, 2007). 

Este método selecionado conduz à utilização de um conjunto de técnicas de 

recolha e tratamento de dados: análise documental; aplicação de entrevistas; análise de 

dados e conclusões. 

A análise documental é uma técnica de recolha de dados que servirá para 

completar a informação obtida por outros métodos. É, pois, uma fonte de dados 

importante porque se espera encontrar nos documentos informações úteis sobre o objeto 

da investigação.  

A presente investigação assenta na utilização de um variado conjunto de técnicas, 

com o intuito de aprofundar as temáticas em análise. Nesse sentido, procuramos dotar-

nos de conhecimentos importantes, e para tal, a primeira etapa do estudo consistiu na 



Transferência de Tecnologia Universidade-Empresa na RIS3 Norte Portugal 

Ana Vanessa de Almeida Marques Martins  77 

 

análise documental, nomeadamente através de leituras que foram bastante relevantes na 

construção do quadro teórico. Nesta etapa, recorremos, essencialmente, a conteúdos 

teóricos em relação à RIS3 e à TT entre universidade-empresa e a alguns conceitos-chave, 

considerados importantes e que se relacionam com o tema em questão. 

Um instrumento de recolha de dados consiste num meio de investigação utilizado 

pelo investigador para potenciar a recolha de informação útil, válida e pertinente da 

amostra selecionada, para em seguida essa mesma informação ser submetida a tratamento 

estatístico. Este tratamento estatístico permite-nos avaliar características da população, 

tendo sempre em conta a pergunta de partida, objetivos e fundamentação teórica. 

A entrevista permite a recolha de dados através da interação social entre duas ou 

mais pessoas, onde todas têm por objetivo a obtenção de informações importantes e de 

compreender as perspetivas e experiências por parte dos outros (Marconi & Lakatos, 

2004). Como a entrevista é um intercâmbio de comunicação, é importante respeitar alguns 

aspetos, de forma a obter um testemunho de maior qualidade.  

“A entrevista é um método de recolha de informações que 
consiste em conversas orais, individuais ou de grupos, com 
várias pessoas selecionadas cuidadosamente, a fim de obter 
informações sobre factos ou representações, cujo grau de 
pertinência, validade e fiabilidade é analisado na perspectiva 
dos objetivos da recolha de informações” (Ketele & Roegiers, 
1999: 22). 

Há diversos tipos de entrevista (Marconi & Lakatos, 2004): 

‐ padronizada ou estruturada – o entrevistador segue um roteiro anteriormente 

escrito, assim sendo, as perguntas são predefinidas; 

‐ despadronizada ou semi-estruturada – o entrevistador pode desenvolver cada 

situação em qualquer direção que considere apropriada. 

A população entrevistada pode ser determinada por via da técnica de amostragem 

ou por seleção precisa de pessoas, com conhecimento sobre o objetivo a atingir (Ketele 

& Roegiers, 1999). No nosso caso optou-se pela entrevista semi-estruturada, de modo a 

poder aprofundar o conhecimento sobre o tema em estudo e a amostra foi selecionada 

através dos critérios de seleção (ver Tabela 5, página 85). 
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4.2. Metodologia Quantitativa 

Relativamente ao segundo método, este refere que tudo é capaz de ser 

quantificável, ou seja, que é possível transformar as informações em números para estes 

poderem ser analisados e classificados (Vilelas, 2009). 

Segundo os autores Hernández, Fernández e Baptista (2006), a recolha de dados 

é importante para testar hipóteses, com base na medição numérica e estatística, para 

estabelecer padrões de comportamento e testar teorias. 

Segundo Roxo (2003: 192), os métodos quantitativos:  

“visam obter uma resposta numérica à estimativa da magnitude 
do risco e são úteis quando exista a necessidade de aprofundar 
o estudo para justificar o custo ou a dificuldade na adopção de 
algumas soluções preventivas”.  

Este método tende a ser inflexível e artificial, visto que não é propício para a 

compreensão de processos, nem para a significância atribuída pelos seres humanos às 

ações (Smith-Easterby et al., 2015). 

4.3. Metodologia Mista 

A abordagem mista tem vindo a ganhar popularidade em várias disciplinas da 

gestão (Cameron, 2016), cuja ideia chave é que estes consistem na combinação de 

métodos qualitativos e quantitativos (Smith-Easterby et al., 2015). A criação da revista – 

Journal of Mixed Methods Research, em 2007, veio ajudar na disseminação deste método 

(Smith-Easterby et al., 2015). A utilização dos métodos mistos permite tirar o melhor dos 

dois métodos, dado que cada um deles apresenta vantagens e desvantagens. A conjugação 

dos dois permite, dessa forma, ultrapassar as desvantagens de cada um e potenciar 

vantagens (Paranhos, Filho, Rocha, Júnior & Freitas, 2016). Assim sendo, não existe a 

necessidade de escolher entre qualitativo ou quantitativo; em vez disso, deve integrar as 

mais-valias de cada um numa abordagem mista (Azorin-Molina, Bergh, Corley & 

Ketchen, 2017).  
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Tabela 4 - As principais diferenças entre as metodologias.  

Metodologia Quantitativa Metodologia Qualitativa 

Número Palavras 

Ponto de vista do investigador Ponto de vista dos participantes  

Distante do investigador Próximo do investigador 

Estatística Processo 

Estruturado Destruturado 

Generalizações Compreensão Contextual 

Macro Micro 

Comportamentos Intenções/ Significados 

Fonte: Adaptado de Greener (2008). 

 

A triangulação permite documentar a consistência das descobertas, usando 

diferentes meios de obter as mesmas, aumentando assim a confiança de que os resultados 

não são direcionados por um método ou fonte de dados específicos (Gibson, 2017). Leech 

e Onwuegbuzie (2007) afirmam que os investigadores têm de utilizar pelo menos dois 

tipos de ferramentas de análise de dados para triangular os dados, pois o propósito da 

triangulação é de buscar convergência e corroboração dos resultados obtidos através de 

diferentes métodos (Leech & Onwuegbuzie, 2007). Os métodos mistos podem ser 

empregues como ferramentas úteis, onde elementos de cada metodologia podem ser 

utilizados para triangular os resultados e desenvolver com maior rigor o fenómeno em 

estudo (Greener, 2008). 

4.4. Recolha de Dados 

Depois da escolha da metodologia de investigação importa referir o tipo de dados 

a serem recolhidos, ou seja, se vamos ser nós a recolher os dados (dados primários), se 

vamos utilizar dados já reunidos (dados secundários) ou se vamos optar pelos dois tipos 

de dados. Os dados primários possibilitam novos conhecimentos e maior confiança nos 

resultados (Smith-Easterby et al., 2015). Conforme mencionado anteriormente, dados 

secundários, são dados que não foram recolhidos pelo investigador e, assim sendo, não 

foram recolhidos devido ao propósito ou objetivos do investigador (Greener, 2008).  

Os dados secundários incluem relatórios governamentais e de empresas, dados 

arquivados, publicidades, artigos de jornais, livros e blogs e são muita vez utilizados 
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como um complemento dos dados primários, no entanto, importa sublinhar a importância 

de avaliar a credibilidade dos mesmos (Smith-Easterby et al., 2015). A primeira vez que 

que o termo “análise de dados secundários” surgiu na literatura foi aproximadamente há 

50 anos com Glaser, em 1963, que investigou o potencial de reanalisar dados que tinham 

sido originalmente recolhidos para outro fim (Andrews, Higgins, Andrews & Lalor, 

2012). A análise secundaria é uma prática usual em investigações sociais quantitativas, e 

não tanto em dados qualitativos, apesar dos propósitos serem similares (Fielding, 2004). 

O facto de serem muitas vezes, a única fonte de informação, os dados secundários são 

uma ferramenta metodológica frequentemente empregue na investigação em gestão e são 

de fácil acesso através da internet (Greener, 2008; Barañano, 2004). Apenas os 

organismos oficiais, tais como, instituições nacionais de estatística, têm a capacidade de 

recolher os dados macrossociais. O uso destes apresentam numerosas vantagens, como 

poupar tempo e dinheiro e serem de grande qualidade (especialmente aquando publicados 

por empresas e governos) (Smith-Easterby et al., 2015; Quivy & Campenhoudt, 1992). 

A ausência de investigações que abordem as questões ao qual este estudo se 

propôs e, uma vez que se pretendia aceder às perceções dos atores da região Norte, 

obrigou a optar pela recolha de dados de diversas fontes. Relativamente aos dados 

primários, e com o objetivo de complementar a análise documental e de recolher as 

perceções dos stakeholders, recorreu-se à recolha de dados primários por via de três 

métodos: uma minoria foi por recurso de envio de mail com a solicitação de 

preenchimento do guião da entrevista semi-estruturada em anexo e os restantes através 

de reuniões via Skype e presenciais com centros de investigação, clusters, associações, 

atores do governo e empresas que foram escolhidos de acordo com os critérios de seleção 

(ver Tabela 5, página 85). Os guiões foram elaborados em função dos objetivos 

estabelecidos e, ao mesmo tempo, com base na revisão de literatura. Foram elaborados 

quatro tipos diferentes de guiões (ver anexo B): um para os centros de investigação, outro 

para as associações ou clusters, outro para os atores do governo e outro para as empresas. 

O corpo dos formulários dividia-se em duas partes, a primeira incidia sobre a 

caracterização da entidade em questão, na relação desta com a academia e o processo de 

inovação no caso das empresas, associações, atores do governo e clusters; no caso de se 

tratar de um centro de investigação, questionava acerca da relação deste com a indústria 

e projetos em que o mesmo esteve envolvido. A segunda parte do guião insidia sobre os 

domínios da RIS3 Norte e era comum aos diferentes guiões elaborados, apenas diferiam 

relativamente ao domínio em questão. Os formulários continham questões abertas e 
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fechadas. Assim sendo, salienta-se que os formulários divergiam apenas na sua primeira 

parte. 

Previamente à realização das reuniões, foi feita uma breve apresentação ao estudo, 

explicitando os objetivos do estudo e retirando todas as dúvidas inerentes à participação 

no mesmo, para além de clarificar definições utilizadas.  O formulário foi aplicado como 

se de um guião de uma entrevista semi-estruturada se tratasse. Estas entrevistas tiveram 

uma duração média de 35 minutos e foram gravadas, com o consentimento dos 

entrevistados, para, posteriormente, serem transcritas. 

O envio do formulário por via de mail decorreu de abril a outubro de 2018, bem 

como a realização das entrevistas, resultando em 32 respostas válidas. Anteriormente ao 

envio dos mails para as diferentes instituições, efetuou-se via telefone o levantamento do 

contacto da pessoa mais indicada para nos dar resposta. O mail continha uma exposição 

ao estudo.  

Durante o mês de julho foram contactadas entidades que à data ainda não tinham 

respondido ao nosso pedido, de forma a reforçar a importância do seu envolvimento na 

presente investigação. Infelizmente, houve a necessidade de abdicar de algumas das 

organizações escolhidas, devido ao facto de após efetivar diversas tentativas de contacto 

não ter sido possível os mesmos disponibilizarem o tempo para nos responderem ao 

pedido. 

Os dados secundários resultam de base de dados (INE e Eurostat), de documentos 

publicados pela CCDRN e outras autoridades com poder para tal e dados cedidos, 

resultantes da elaboração de uma tese de Doutoramento (Neves, 2018), bem como através 

da análise documental de literatura especializada como explicado no ponto 4.1. 

A utilização de diferentes fontes de dados e de técnicas possibilita o cruzamento 

da informação, contribuindo para a robustez da investigação. 

Foi realizado um teste piloto ao guião a um centro de investigação e a um cluster, 

com a finalidade de averiguar a duração e o conteúdo do mesmo, ou seja, se as questões 

eram claras e adequadas. Dada a necessidade de ter uma amostra com o maior número de 

elementos, os formulários aplicados como teste piloto foram incluídos na amostra final, uma 

vez que satisfizeram seus objetivos iniciais e, de acordo com Vilelas (2009), podem ser assim 

incluídos na amostra total. 
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4.5. Tratamento de Dados 

Concluída a recolha de dados, passou-se para a análise dos mesmos. Os dados 

qualitativos foram submetidos à análise de conteúdo conforme o modelo de Bardin (1977) 

com recurso ao software livre Iramuteq. Utilizou-se o Excel – programa do MS Office, 

para tratamento estatístico dos dados quantitativos. 

4.5.1 Análise de Conteúdo  

Dado o incremento de estudos que aplicam a metodologia qualitativa, estes 

carecerem de uma análise distinta da metodologia quantitativa, levando à difusão da 

utilização da análise de conteúdo (Silva & Fossá, 2015). Foi através de Bardin (1977) que 

este conjunto de instrumentos metodológicos alcançou a popularidade, apesar de Laswel 

ter sido um dos precursores ao utilizar o método nos Estados Unidos (Silva & Fossá, 

2015).  

Bardin (1977: 38) define este método como “um conjunto de técnicas de análise 

de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens”.  

Ribeiro e Pech (2016: 150) definem a análise de conteúdo como:  

“uma técnica de análise das comunicações que envolve 
procedimentos sistemáticos que permitem explorar e descrever 
o conteúdo das mensagens contidas nas respostas dos 
entrevistados, possibilitando uma compreensão ampla do 
fenómeno estudado” 

Esta técnica assume duas funções: i) analisar o conteúdo e encontrar novos 

elementos; e ii) apresentação do material que se dispõe de forma rigorosa (Benites, Do 

Nascimento, Milistetd & Farias, 2016). 

Bardin (1977) diferencia entre três fases: i) pré-análise, ii) exploração do material 

e iii) tratamento dos resultados, inferência e interpretação (Mendes & Miskulin, 2017; 

Silva & Fossá, 2015). 

A primeira etapa pretende sistematizar as ideias iniciais e interpretar as 

informações recolhidas (Silva & Fossá, 2015). Esta primeira fase compreende a 

elaboração de quatro etapas i) leitura flutuante (primeiro contacto com os dados 

recolhidos); ii) escolha dos documentos (escolher o corpo de análise); iii) formulação das 

hipóteses e objetivos (com base na leitura dos dados); e iv) elaboração de indicadores 
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(com o propósito de poder interpretar os dados recolhidos) (Vosgerau, Pocrifka & 

Simonian, 2016; Silva & Fossá, 2015). 

A escolha dos dados a serem analisados deve obedecer aos seguintes critérios: 

‐ exaustividade: não excluir de fora qualquer elemento da investigação; 

‐ representatividade: aquando de um número elevado de dados se procede à criação 

de uma amostra, esta deve ser representativa do universo inicial; 

‐ homogeneidade: a informação recolhida deve ser homogênea, obedecer aos 

critérios para a recolha e ao mesmo campo; 

‐  pertinência: verificação se a fonte documental é adequada ao objetivo proposto 

pelo estudo (Mendes & Miskulin, 2017; Silva & Fossá, 2015; Bardin, 1977). 

Após a primeira fase, segue a exploração do material que consiste na codificação 

do material, na definição de regras de contagem e na classificação e agregação de 

informações em categorias simbólicas ou temáticas (Silva & Fossá, 2015). Assim recorta-

se o texto das entrevistas e toda a informação recolhida em unidades de registo e estas 

incluem os parágrafos de cada entrevista, bem como, os textos documentados ou 

anotações de diários de campo (Silva & Fossá, 2015). Identifica-se as palavras-chave de 

cada parágrafo e resume-se cada um deles (Silva & Fossá, 2015). A última fase consiste 

no tratamento dos resultados, inferência e interpretação (Bardin, 1977).  

Os investigadores podem recorrer a categorias pré-definidas tendo por base o 

referencial teórico como recomendado por Bardin (1977), (Gondim & Bendassolli, 2014). 

No caso de entrevistas é usual a utilização de um guião estruturado ou semi-estruturado 

que pode servir como uma categorização à priori (Gondim & Bendassolli, 2014). Este 

procedimento simplifica o alinhamento entre os objetivos da investigação e a 

interpretação, porém limita as possibilidades alternativas da análise do corpus na fase de 

codificação (Gondim & Bendassolli, 2014).  

É frequente a utilização de recursos informáticos na análise de conteúdo, 

permitindo aos investigadores maior facilidade em lidar com a dimensão dos dados 

(Benites et al., 2016). 

4.5.2 Iramuteq 

O software livre Iramuteq, desenvolvido por Pierre Ratinaud, baseia-se no 

software R para efetuar análises textuais e, de acordo com Camargo e Justo (2013b), 

possibilita os seguintes tipos de análises: estatísticas textuais clássicas; pesquisa de 
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especificidades de grupos; classificação hierárquica descendente (CHD); análises de 

similitude e nuvem de palavras. 

Após a transcrição das entrevistas, iniciou-se a organização do corpus e a limpeza 

das transcrições de acordo com as normas exigidas pelo software. 

Os dados foram submetidos a quatro tipos de tratamento: i) estatística textual; ii) 

CHD; iii) análise de similitude; e iv) nuvem de palavras. 

Por via das estatísticas textuais é possível obter o número de textos e segmentos 

de textos (ST), ocorrências, frequência média e total dos vocábulos e a classificação 

gramatical destes (Camargo & Justo, 2013a). 

O método da CHD agrupa os ST’s de acordo com os respetivos vocabulários, 

tendo como propósito obter classes de ST’s que ostentem vocabulário semelhante entre 

si e distinto das outras classes (Camargo & Justo, 2013a). 

A análise de similitude permite visualizar as relações entre os elementos e pode 

ser comparável a uma árvore, “em cujos vértices se encontram as variáveis e, nas arestas 

que as ligam, a conexidade, ou coocorrência dentro um grupo de evocações” (Brito & 

Camargo, 2011: 293). 

A nuvem de palavras consiste numa análise lexical simples que agrupa, organiza 

e classifica os vocábulos de acordo com a sua frequência (Camargo & Justo, 2013a). As 

palavras com maior frequência serão apresentadas com tamanho maior e mais perto do 

centro (Salviati, 2017).  

4.6. Apresentação da Amostra 

A amostra da nossa investigação foi constituída por dez centros de investigação; 

dez empresas, três clusters, três associações, cinco câmaras municipais e uma CIM. 
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Apresentamos, de forma resumida, a Tabela 5 com os critérios de seleção 

utilizados para selecionar as organizações a figurar no estudo: 

Tabela 5 - Critérios de seleção da amostra do estudo. 

1.º Centro de Investigação 
Área de investigação registada na FCT e classificação ≥ 

Muito Bom. 

2.º Cluster/Associação Representativos do domínio e situados na RIS3 Norte. 

3.º Empresa 

São nomes sugeridos pelos centros de investigação e clusters/ 

associações de empresas envolvidas em transferência de 

conhecimento, inovação e tecnologia no domínio e na RIS3 

Norte. 

4.º Governo 

São nomes sugeridos pelos centros de investigação e clusters/ 

associações de organizações envolvidas em transferência de 

conhecimento, inovação e tecnologia no domínio e na RIS3 

Norte. 

Fonte: Elaboração Própria. 

 4.7. Síntese 

Para a persecução do presente estudo, foi utilizada uma abordagem mista. Os 

dados primários são provenientes de entrevistas semi-estruturadas que foram aplicadas 

aos atores regionais dos oito domínios da RIS3 Norte por via de três métodos: envio de 

mail; reuniões presenciais e via Skype. Estes dados foram complementados com dados 

secundários resultantes da análise documental, de base de dados, de documentos 

publicados por organismos com poder para tal e dos dados cedidos pela autora, resultantes 

de uma tese de doutoramento (Neves, 2018). 

Para o tratamento dos dados qualitativos, recorreu-se à análise de conteúdo 

conforme o modelo de Bardin (1977) com auxílio do software Iramuteq, tendo sido 

realizados quatro tipos diferentes de tratamento: Estatística Textual; CHD; Análise de 

Similitude e Nuvem de Palavras. Neste estudo, os métodos quantitativos foram analisados 

com recurso ao Excel – programa do MS Office. 
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Tabela 6 - Tabela síntese da metodologia 

Período em análise 2014-2017 
Tipo de método Metodologia mista 
Tipo de dados Primários e secundários 
Período de recolha dos dados Abril de 2018 – Outubro de 2018 
Área geográfica Norte de Portugal 
Tamanho e constituição da amostra 10 empresas; 10 centros de investigação; 3 clusters; 3 

associações; 1 CIM e 5 Câmaras municipais 
Objetivo geral Obter as perceções dos diferentes stakeholders sobre a RIS3 

Norte e estudar a TT universidade-empresa, nos últimos três 
anos, em instituições situadas no domínio geográfico da 
RIS3 Norte. 

Objetivos específicos i) Estudar a TT entre a indústria e a academia; a sociedade 
e a academia e o governo e a academia e as razões para 
esta existir; 

ii) Perceber o conhecimento que os atores locais possuem 
sobre a RIS3; 

iii) Compreender as perceções dos atores regionais acerca 
do potencial dos domínios identificado pela RIS3 e o 
trabalho que tem sido desenvolvido; 

iv) Estudar o networking existente entre as várias 
organizações auscultadas. 

Tratamento de dados Dados qualitativos: análise de conteúdo com auxílio do 
Iramuteq 
Dados quantitativos: Excel 

Fonte: Elaboração própria. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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Neste capítulo apresentamos os resultados das entrevistas semi-estruturadas 

aplicadas aos diferentes stakeholders da região Norte e da tese de Doutoramento (Neves, 

2018). De forma, a poder apresentar os dados recolhidos de forma explícita optou-se por 

apresentar primeiro a caracterização da amostra, seguindo-se a apresentação dos 

resultados desenvolvidas com auxílio do programa Iramuteq.  

5.1. Caracterização da Amostra 

Nesta parte do trabalho, apresenta-se a caracterização das diferentes organizações 

entrevistadas, tendo sido utilizado o Excel para a análise dos dados e elaboração das 

diferentes figuras apresentadas.  

Este estudo contou com a participação de 10 empresas; 3 clusters; 10 centros de 

investigação; 3 associações e 6 organizações constituintes da hélice do governo. 

5.1.1 Indústria 

A amostra é constituída por dez empresas e três clusters distribuídos pelos 

domínios da RIS3 Norte, tendo em conta o seu setor de atividade. A empresa mais antiga 

foi constituída no ano de 1994 e a mais recente foi criada em 2016. Por outro lado, os 

dois clusters mais antigos da amostra foram criados em 2008 e o mais recente em 2016. 

As empresas inquiridas apresentaram como média de constituição o ano de 1998 e os 

clusters o ano de 2011. Das dez empresas, cinco eram sociedades anónimas e as restantes 

eras sociedades por quotas. As empresas auscultadas tinham em média 557 

colaboradores, sendo que a maior destas empregava 3800 pessoas, enquanto que uma 

empresa era responsável por apenas dois postos de trabalho (Figura 17).  
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 17 - Número de colaboradores das empresas da amostra. 

No que se refere ao número de associados dos clusters, este varia entre 50 e 170, 

sendo a média de 111 (Figura 18). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 18 - Número de associados dos clusters da amostra. 

Com a exceção de uma empresa, todas exportavam, principalmente para o 

mercado europeu, sendo o Reino Unido e Espanha os principais mercados; sete empresas 

exportavam para o continente americano (norte e sul) ou para o africano, quatro delas 

exportavam para ambos os continentes referidos. No que se refere ao ano de 2017, as 

exportações representavam em média 52.40% do volume de negócios (Figura 19) e estas 
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organizações despendiam 30.53% do seu volume de negócios em atividades de I&D 

(Figura 20). Nenhum dos três clusters apresentou despesas em atividades de I&D para o 

ano de 2017. 

 
Fonte: Elaboração própria.  

Figura 19 – Percentagem de exportação no volume de negócios, no ano 2017, das empresas da 

amostra. 

 

 

Fonte: Elaboração própria.  

Figura 20 - Percentagem de despesas em atividades de investigação e desenvolvimento do 

volume de negócios, no ano 2017, das empresas da amostra. 
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5.1.2 Academia 

A amostra é constituída por dez centros de investigação distribuídos pelos 

diferentes domínios da RIS3 Norte, tendo em atenção as linhas de investigação dos 

mesmos. Em média, os centros tinham 58,7 membros efetivos. 

5.1.3 Sociedade 

A nossa amostra é constituída por três associações pertencentes a três domínios 

diferentes da RIS3 Norte. Em relação ao ano de constituição, estas apresentaram como 

média o ano de 2009, sendo que a associação mais recente foi criada no ano de 2018, 

apesar desta ter resultado de uma fusão, em que o ano de criação de uma das associações 

integrantes remonta a 1963. Quanto ao número de associados, este varia entre 46 e 212, 

apresentando, assim, uma média de 212 associados (Figura 21). 

 
Fonte: Elaboração própria.  

Figura 21 - Número de associados das associações da amostra. 
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5.2. Transferência de conhecimento IES 

Com os dados cedidos por Neves (2018), construiu-se a tabela 7 que permite 

analisar a importância atribuída pelas diferentes instituições de ensino superior (IES) a 

cada uma das dimensões no âmbito da transferência de conhecimento.  

As universidades atribuem maior importância às infraestruturas, seguindo-se o 

capital humano, enquanto que os politécnicos dão maior peso ao capital humano e, só 

depois, de igual forma, às infraestruturas e ao meio envolvente.  

As universidades conferem menor peso aos recursos financeiros e, seguidamente, 

à gestão estratégica, enquanto que os politécnicos concedem menor importância às 

infraestruturas e aos recursos financeiros, de igual forma.  

Tabela 7 - Média de transferência de conhecimento das IES para cada dimensão. 

                  Dimensão 

IES 

Capital 

Humano Infraestruturas 

Gestão 

Estratégica 

Meio 

Envolvente 

Recursos 

Financeiros Oferta 

Universidade 1 6,2 6,8 6 6,1 5,4 6 

Universidade 2 6,6 7 6,4 6,7 6,6 6,9 

Universidade 3 7,2 6,8 6,9 6,1 5,2 6,4 

Politécnico 1  5,4 5 5 5,3 4,8 5,1 

Politécnico 2 6,8 5,4 6,6 6,1 6 6,4 

Politécnico 3 7,2 7,8 7,3 6,7 5,2 7 

Politécnico 4 5,8 5,2 5,6 6,6 5,6 6,1 

Fonte: Neves (2018). 

5.3. Indústria 

As dez empresas tiveram contacto com IES no período compreendido entre 2014 

e 2017. Este contacto foi estabelecido, principalmente, através da contratação de 

estagiários ou orientação de alunos de mestrado ou doutoramento ou então, em 80% dos 

casos, para desenvolver ou promover novos produtos ou melhorar processos (Figura 22). 

Apenas três empresas compraram patentes ou adquiram licenças pertencentes a IES. 
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Fonte: Elaboração própria.  

Figura 22 - Formas de cooperação com IES das empresas da amostra. 

O mesmo sucede com os clusters da amostra, em que todos declaram ter tido 

contacto com IES nesse mesmo período e esse contacto deveu-se à contratação de 

estagiários ou orientação de alunos de mestrado ou doutoramento (100%), ao 

solucionamento de um problema na associação (associados) a curto prazo (100%), ao 

assistir a formações, seminários ou workshops oferecidos por IES (100%) ou, ainda, ao 

desenvolvimento ou  para promover novos produtos ou melhorar processos (100%) 

(Figura 23). Nenhum cluster comprou patentes ou adquiriu licenças de IES e apenas um 

cluster (33%) utilizou instalações ou equipamentos pertencentes a IES. 

 
Fonte: Elaboração própria.  

Figura 23 - Formas de cooperação com IES dos clusters da amostra. 
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Concordo completamente. As três principais vantagens, do ponto de vista das empresas, 

em colaborar com IES constituem outras (4,7), o desenvolvimento de competências (4,4) 

e a garantia de recursos humanos qualificados (4,4), por outro lado, a especialização e a 

partilha de custos é a vantagem que menos estimula as empresas a colaborar com IES 

(3,4). Como outras vantagens foram acrescentadas todas as seguintes: networking 

(Empr5, CVS); acesso a alunos que colaboram, uma vez que não necessitam de ser 

remunerados e ter apoio de professores que os orientam (Empr6, CVS) e partilha de 

conhecimento tácito (Empr9, SAP) (Figura 24). Os clusters pontuaram a garantia de 

recursos humanos qualificados; desenvolvimento de novo potencial de inovação e o 

desenvolvimento de competências (4,67) como sendo as principais vantagens em 

colaborar com IES e a vantagem que obteve a menor pontuação foi a especialização e 

partilha de custos (3,67) (Figura 25). 

Comparando as respetivas médias, as empresas ordenaram as vantagens da 

seguinte forma: 

  
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 24 - Nível de concordância das empresas com vantagens enumeradas. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 25 - Nível de concordância dos clusters com vantagens enumeradas. 

Relativamente ao processo de inovação, todas as empresas (100%) e 67% dos 

clusters indicaram terem inovado no desenvolvimento de novos produtos, processos ou 

serviços. Das fontes de aquisição de conhecimento externo por nós sugeridas, verificamos 

que as três mais representativas, no caso das empresas, são os fornecedores (70%), IES 

(60%) e outros (60%). Em outros foram referidos os seguintes exemplos: PortugalFoods 

e vigilância de mercado (Empr1, SAA), entidades de interface (associações técnicas, 

institutos de investigação, incubadoras, etc.) (Empr2, SAA); da sua pesquisa (Empr5, 

CVS), aceleradores a nível mundial e parcerias (Empr6, CVS), parceiros (Empr7, 

CSTST) e histórico (Empr8, CSTST) (Figura 26). 

Uma empresa declarou não adquirir conhecimento externo, dado que ela mesma 

o desenvolve (Empr7, CSTST). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 26 - Fontes de aquisição de conhecimento externo das empresas. 
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Quanto às fontes de aquisição de conhecimento externo dos clusters, observa-se 

que a mais apontada são os associados (100%), seguindo-se os fornecedores; IES e outras, 

cada uma com 67%. Em outros, foram especificados os seguintes exemplos: bases de 

dados (Clust1, SAA) e outros clusters (Clust2, IMA) (Figura 27). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 27 - Fontes de aquisição de conhecimento externo dos clusters. 

No que concerne à questão de quem partiu a iniciativa para colaborar, todas as 

empresas declararam serem elas próprias a tomarem a iniciativa para colaborar, bem 

como os clusters, que declaram ser eles próprios a tomarem a iniciativa (Figuras 28 e 29). 

Verificamos que as quatro de igual forma relevantes (50%) para as empresas são: os 

parceiros de cooperação, cluster ou associados, investigadores de uma IES e as próprias 

IES foram a segunda resposta mais assinalada. A esta questão, as três empresas que 

responderam “outros” ilustraram como exemplos: clientes (Empr5, CVS), outras 

empresas e associações (Empr7, CSTST) e escolas profissionais e museus (Empr8, 

CSTST) (Figura 28). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 28 - Tomadores da iniciativa para colaborar no caso das empresas. 

100%

67%

67%

33%

0%

67%

Associados

Fornecedores

IES

Outras Instituições Públicas

Empresas

Outras

50%

50%

20%

30%

50%

50%

100%

30%

Parceiros de cooperação

Cluster ou Associados

Gabintes de TT

Rede

Investigadores de uma IES

IES

Empresa

Outro



Transferência de Tecnologia Universidade-Empresa na RIS3 Norte Portugal 

Ana Vanessa de Almeida Marques Martins  97 

 

No que respeita aos clusters, constata-se que as IES, investigadores de uma IES e 

a rede, costumam tomar em 67% dos casos a iniciativa para colaborar. O cluster que 

respondeu “outros” referiu como exemplo: outros clusters (Clust2, IMA). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 29 - Tomadores da iniciativa para colaborar no caso dos clusters. 

De acordo com as estatísticas fornecidas pelo software Iramuteq, o corpus foi 

constituído por 13 textos, separados em 107 ST’s com aproveitamento de 81,31%. 

Emergiram 3668 ocorrências, sendo 1001 palavras distintas e 609 que apareceram uma 

única vez. A partir da CHD obtiveram-se cinco classes: Classe 1 com 19 ST’s (21,8%); 

Classe 2 com 18 ST’s (20,7%); Classe 3 com 21 ST’s (24,1%); Classe 4 com 14 ST’s 

(16,1%) e a Classe 5 com 15 ST’s (17,2%). A figura 30 ilustra a relação entre as classes. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 30 - Dendograma da CHD dos stakeholders da indústria. 
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relacionados com críticas à RIS3 Norte. Assim os resultados destas classes serão 

apresentados no ponto “Críticas”, os resultados da Classe 1 no domínio denominado 

“Perceções acerca da existência de potencial nos âmbitos de atuação identificados” os 

resultados da Classe 4 em “Alterações aos âmbitos de atuação da RIS3 Norte” e, por fim, 

os resultados da Classe 5 no ponto “As razões principais que fomentam as empresas a ter 

contacto com IES”.  

5.3.1 As razões principais que fomentam as empresas a ter contacto com 

IES 

Quanto às razões que levam a indústria a ter contacto com IES, estas são diversas, 

mas sendo a principal a aquisição de conhecimento, como foi o caso, da empresa 2 (SAA)  

“aquisição de conhecimento estratégico para geração de capacidade 
competitiva”;  

da empresa 3 (SAA) 

“é a procura de potencial de inovação; desenvolvimento de conhecimento interno; 
promoção de parcerias para desenvolvimento de conhecimento”;  

da empresa 8 (CSTST) 

 “o dinamismo, atualização e conhecimento”,  

do cluster 1 (SAA) 

“obter conhecimento, conhecimento para o desenvolvimento e encontrar soluções 
tecnológicas para resolver problemas que surgem nos associados” 

e, ainda, no caso das empresas 1 (SAA) e 4 (IMA) e do cluster 2 (IMA), estas 

acrescentaram a relevância dos recursos humanos:  

“deve-se ao facto de vermos nas IES uma oportunidade, que não podemos dar ao 
luxo de perder, de identificar novas tendências e novos recursos, sejam recursos 
humanos, sejam tecnológicos. Assim, de uma maneira muito geral, é o que nós 
chamamos o novo conhecimento. Ou então, melhoria daquele que temos 
internamente. Também, pelas especialidades dos investigadores” (Empr1, SAA) 

“permitem o acesso a outras fontes de conhecimento e a recursos humanos 
altamente qualificados” (Empr4, IMA) 

“aquisição de conhecimento e recursos humanos qualificados” (Clust2, IMA). 

Contudo, no caso da empresa 5 (CVS), a causa do estabelecimento de contacto 

com IES deveu-se a esta ter acolhido estagiários nas suas instalações ou através de teses 

de mestrado. Por outro lado, a empresa também realçou que procura formações e IES.  
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No caso da empresa 9 (SAP) a razão pretende-se com a presença do CEO tanto na 

academia como na indústria. Esta realidade é idêntica à da empresa 6 (CVS), na qual a 

razão principal foi o percurso académico de um dos colaboradores, para além de co 

promoção de projetos. 

A empresa 10 (CHSE) afirmou que as suas razões se prendem com o 

desenvolvimento de produtos e serviços em conjunto, bem como com intervenções de 

desenvolvimento local. 

Apenas uma empresa (Empr7, CSTST) da nossa amostra declarou que não 

existiam razões em estabelecer contacto com IES, uma vez que esta é que é contactada 

pelas IES para colaborar e para as ajudar. 

As IES foram definidas como: 

“parceiros chave para efeitos do desenvolvimento da fileira das tecnologias de 
produção, em particular no quadro da co-criação e transferência de tecnologia 
para o tecido empresarial” (Clust3, SAP). 

Desta forma é compreensível que alguns dos vocábulos mais frequentes e 

expressivos, nesta classe 5, foram: “contacto” (χ2=80,09); “razão” (χ2=80,09); “levar” 

(χ2=66,82); “IES” (χ2=64,87); “conhecimento” (χ2=14,48); “recursos humanos” (χ2=5,32) 

e “desenvolvimento” (χ2=3,99). O Clust3 (SAP) foi quem mais contribui para a 

elaboração desta classe. 

5.3.2 Perceções acerca da existência de potencial nos âmbitos de atuação 

identificados 

Na classe 1, algumas das palavras mais frequentes e significativas foram: 

“potencial” (χ2=24,04); “público” (χ2=15,01); “trabalhar” (χ2=10,86); “instituição” 

(χ2=10,51); “produto” (χ2=8,53); “local” (χ2=6,94); e “desenvolver” (χ2=4,53). Quem 

mais contribuiu para esta classe foi a Empr9 (SAP). 

92,31% das organizações pertencentes à indústria declaram existir potencial e que 

se tem vindo a trabalhar nos âmbitos identificados pela RIS3 Norte, nomeadamente,  

“com destaque para o vinho, produto em que o Norte de Portugal apresenta 
condições únicas de produção diferenciada com alto potencial de exportação e de 
valorização” (Empr2, SAA)  

ou então  

“porque existe na região conhecimento critico nestas áreas” (Empr4, IMA); 
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“conheço muitos projetos em expansão nesta área, principalmente na TIC que é a 
que conheço melhor. Existe potencial sem dúvida. Existe capital humano, há um 
sistema de conhecimento baseado nas IES que é dinâmico e que produz 
investigação e profissionais de elevado desempenho” (Empr9, SAP). 

e  

“por causa do trabalho feito pelas instituições que existem a nível de research e 
pelo trabalho de alguns aceleradores que têm potenciado a criação e apoio de 
empresas nesta área (…)” (Empr6, CVS).  

Assim sendo, estas organizações fundamentam a sua opinião com base nos ativos 

característicos e únicos da região, isto é,  

“baseado na valorização dos recursos culturais intensivos do território, 
aproveitando as capacidades científicas e tecnológicas” (Empr8, CSTST). 

Dando o exemplo das 

“indústrias criativas para valorizar o conhecimento simbólico, no qual temos o 
exemplo de eventos relacionados com o carnaval de Lanzarim; os caretos de 
Miranda do Douro; os pauliteiros de Miranda; o desenvolvimento da joalharia – 
filigrana, ou seja, todo um conjunto de atividades e de experiências relacionadas 
com atividades que têm história e tradição. Outro exemplo é da pesca: ir à lota e 
ver os pescadores a chegar com o peixe fresco. O turismo hoje em dia é de 
experiências reais” (Empr8, CSTST). 

Em suma, a região Norte apresenta potencial nos âmbitos de atuação identificados, 

uma vez que 

 “as estratégias de especialização inteligente partem desde logo da identificação 
das capacidades existentes e do potencial associado ao território” (Clust3, SAP) 

porque 

“a identificação destas prioridades foi feita depois de um estudo muito exaustivo 
e de uma auscultação a todos os atores da região e, portanto, foi encontrado um 
conjunto de prioridades, nas quais, naturalmente, existe potencial e nestes anos 
tem sido feito um trabalho nestas áreas” (Clust1, SAA). 

5.3.3 Críticas 

A Classe 2 compreende palavras como “turismo” (χ2=29,18); “estratégia” 

(χ2=15,84); “TIC” (χ2=15,41); “desenvolvimento” (χ2=13,51) e “processo” (χ2=11,37). A 

organização que mais contribuiu para a elaboração desta classe foi a Empr10 (CHSE). 

Por seu turno a Classe 3 contém palavras como “estar” (χ2=19,53); “bem” (χ2=12,33); 

“país” (χ2=9,77); “tema” (χ2=9,77) e “automóvel” (χ2=9,04). A classe foi, 

predominantemente, construída pelos contributos do Clust2 (IMA). 
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Na análise verificou-se que estas classes contêm o elenco das principais causas de 

insatisfação dos atores da região relativamente ao processo de criação da RIS3 que assenta 

sobre o princípio de auscultar os diversos stakeholders da região, no entanto, 

“este processo da RIS3 tem muito pouco de descoberta empreendedora (…) porque 
na RIS3, apesar de ser obrigatório auscultar os empresários… Não! O que foi 
feito, foi ouvir a opinião de associações empresariais que nem sempre são as dos 
empresários, mas que em princípio apontam os caminhos (…) depois começa a ter 
influência com a vida das pessoas, porque em termos daquilo que deveria ser 
prioritário; em termos de auscultação; em termos de descoberta empreendedora; 
em termos de nós conseguirmos mudar a RIS3 conforme aquilo que nós vamos 
fazendo e vamos cobrindo, esse processo, em si, não foi implementado. Portanto, 
a RIS3, no meu entender, que é um processo de desenvolvimento, menos do que um 
documento de priorização, é um processo de desenvolvimento que não foi 
implementado. Foi feita a mesma estratégia, como foi feito o mesmo processo dos 
anteriores, com focus groups com pessoas. O resto nada foi implementado além 
disso” (Empr10, CHSE).  

Chegando, inclusive, a mencionar que a RIS3 consiste no mesmo 

desenvolvimento de estratégias anteriores:  

“não se vê grande diferença entre a estratégia do KREN e esta estratégia, 
propriamente dita. Há algumas partes que são diferentes, também, passaram 
muitos anos, mais de 10 anos, mas em muitos casos a estratégia não é muito 
diferente” (Empr10, CHSE). 

Uma outra lacuna aponta para a aplicação da RIS3 na prática, particularmente em 

territórios do interior,  

“(…) a questão, depois, é a sua aplicação, especialmente, em territórios mais 
desfavorecidos como é o nosso (…) Todas as iniciativas de desenvolvimento de 
RIS3 acabam por acontecer no Porto e não há o desenvolvimento, em termos da 
RIS3, no interior; nos territórios de baixa densidade, também pela sua dificuldade 
e, também, pela sua implementação (…)” (Empr10, CHSE) 

e para a realidade desta estratégia não estar apropriada à realidade empresarial: 

“acho que não está adaptado à realidade empresarial, por um motivo muito 
simples que é (…) uma empresa e uma região tem de se estruturar em função de 
um plano e um plano tem de ter um conjunto de vetores (...) que são os pressupostos 
de desenvolvimento e o plano que diz o caminho é este, permitindo saber se está 
desviado ou não. Mesmo que o plano seja errado, se existir algo que permita 
medir, pode-se concluir que o plano está errado e opta se até por um novo. O que 
se passa, aqui, é que é tão genérico; tão pouco objetivo e quase tão nada (…) dizem 
tanto e nada, ao mesmo tempo, que não permitem balizar o que quer que seja. Nós 
temos de ser objetivos nas tarefas que temos de ter para desenvolver a atividade 
que quisermos. Aqui, isto, parece uma coisa feita para caber tudo lá dentro e o 
critério ser sempre subjetivo” (Empr7, CSTST). 

Uma outra crítica está relacionada com o apoio efetivo prestado às empresas:  

“tudo o que está escrito faz sentido, ou seja, os temas, âmbitos, etc., mas apoio 
não há nenhum. É mais um projeto teórico que não ajuda as empresas que estão 
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no campo. O problema é a forma como os fundos estão feitos. Parece ser 
necessário utilizá-los e as pessoas acabam por aldrabar um pouco” (Empr6, CVS). 

Existindo uma reprovação do processo de identificação das áreas prioritárias: 

“Para mim esta definição é muito redutora, ou seja, há outras áreas de atuação 
que não estão cobertas pela RIS3 e que deveriam estar. Deveríamos ajustar a 
nossa RIS3 de forma a englobar um maior número de atores do setor 
agroalimentar, porque nós aqui estamos a falar muito de vinho, azeite, castanha, 
entre outros, ou seja, do setor primário, no qual existe pouca transformação, e 
esquecemos um pouco a indústria. A parte da indústria pode entrar na alimentação 
funcional e da gastronomia, no entanto, é muito redutor colocar apenas essas 
áreas” (Clust1, SAA). 

Estando em conformidade com a declaração da empresa 3 (SAA) que não 

concorda com os âmbitos identificados:  

“(…) existe uma limitação aos exemplos apresentados e aos produtos locais, o que 
limita amplamente o enquadramento de empresas do sector de poderem 
candidatar-se a projetos de inovação” (Empr3, SAA). 

Tendo, esta realidade, consequências drásticas quando os projetos não se inserem 

na RIS3 Norte: 

“a minha maior crítica à RIS3 Norte é aquando da identificação de projeto de IDT, 
quando um projeto não se insere na RIS3 Norte, a CCDRN, basicamente, torna o 
projeto não elegível. Atualmente, não sei se já foi alterado ou não, mas enquanto 
que nas outras regiões o que acontece é que quem não está enquadrado na RIS3 
tem uma classificação inferior, ou seja, há um grau; valores diferentes de 
avaliação consoante se está dentro das prioridades temáticas da RIS3 ou não. Não 
eliminam os projetos. Não são tão radicais. Acho que é um pouco radical que um 
projeto, que seja altamente inovador de uma empresa altamente inovadora da 
região, só porque trabalham um determinado produto que não está inserido na 
RIS3, nem seja avaliado sequer (…) porque não se insere na RIS3” (Clust1, SAA). 

por outro lado, existe alegadamente um desinteresse relativamente a estas 

questões pelas entidades que por elas deveriam ser responsáveis:  

“o que me parece é que temos alguns autores que têm um perfil que valoriza e 
potencia isso e, depois, existem autores cuja responsabilidade era de fazer isso e 
não o fazem (…) acho que quando as entidades que deveriam, na parte do turismo, 
ter uma estratégia que valoriza as coisas, ao ela não existir, o que nós vemos é um 
navegar ao sabor do vento” (Empr7, CSTST). 

Outra empresa reconheceu que  

“é necessário foco e utilizar as áreas de expertise; as áreas de especialidade dos 
investigadores que temos, se não, não passamos das boas intenções. As empresas 
e IES nesta parte do país têm especialidades muito bem conseguidas (…) Estando 
estas áreas de expertise bem identificadas, torna-se mais fácil para as empresas 
procurarem os peritos que precisam para resolver os seus problemas e 
desenvolverem novas tecnologias” (Empr1, SAA).  

A empresa 7 (CSTST) chegou mesmo a afirmar que os âmbitos identificados estão 

desacuados:  
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“a mim esses pontos não me dizem nada porque se falarmos de desenvolvimento 
das TIC no turismo: Aplicações móveis, quem tiver minimamente informado, sabe 
que a evolução das tecnologias tenderá a que todos os territórios estejam cobertos 
por internet. O princípio base de uma aplicação é o uso de algo sem conectividade. 
No momento em houver rede por todo o lado e a nossa base de dados estiver na 
cloude, a lógica de uma aplicação está condenada. Isto é uma coisa que se está a 
movimentar a uma velocidade tremenda e ninguém se apercebe disso. Fala se 
muito em aplicações móveis, mas as pessoas não se lembram de que há 10 anos 
não havia Youtube, acho que o Google surgiu há cerca de 10 anos, ou seja, as 
coisas estão completamente desacuadas”. 

Ainda, de acordo com a mesma empresa,  

“quem definiu estas estratégias deveria explicar o porque de as ter definido, ou 
seja, qual é visão que têm sobre o território. Um território como o Norte de 
Portugal tem tantas nuances que não se pode ser tão genérico conforme aquilo e, 
em função dessa visão, tem de haver (…) um plano”.  

Outra dificuldade sentida por algumas empresas auscultadas é saber a que domínio 

pertence, no entanto, dizem que de alguma forma acaba por estar refletido: 

“A questão muitas vezes aqui é, se pertence aqui, se pertence a outra prioridade 
(…). Portanto, a questão é onde; qual é a prioridade, mas lá dentro está. (…) 
Acaba por estar bastante amplo” (Empr10, CHSE). 

Sendo a causa dessa realidade:  

“ao fazer uma RIS3 muito setorial caí num âmbito tão amplo que, em termos de 
priorização que é isso que interessa, acaba por ter muito pouco efeito, porque se 
nós olharmos para a RIS3, a nossa única questão é se é emergente; se é prioritário; 
etc., mas depois temos situações um bocado complicadas” (Empr10, CHSE). 

5.3.4 Alterações aos âmbitos de atuação da RIS3 Norte 

As palavras que se destacaram na Classe 4 são “adicionar” (χ2=35,77); “âmbito” 

(χ2=27,00) e “atuação” (χ2=12,21), verificando-se após análise do conteúdo desta classe 

a predominância para assuntos relacionados com sugestões de melhorias possíveis nos 

diversos âmbitos de atuação identificados pela RIS3 Norte. 

No que concerne à questão de adicionar âmbitos à RIS3 Norte, salienta-se que sete 

(Empr2, SAA; Empr4, IMA; Empr6, CVS; Empr8, CSTST; Empr9, SAP; Empr10, CHSE 

e Clust3, SAP) dos 13 stakeholders entrevistados não acrescentariam mais nenhum 

âmbito à RIS3, sendo que em vez disso a empresa 8 (CSTST) optaria por dissecar os 

âmbitos,  

“como eles se enquadram com muita coisa, acaba por englobar também muita 
coisa. Por isso, poderíamos optar por dissecar cada um deles, mas assim de 
repente não adicionaria nenhum âmbito”,  
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indo ao encontro da empresa 10 (CHSE) que teria de refletir sobre o assunto de 

adicionar âmbitos por achar que  

“(…) está bastante lato. Não há assim nada, que eu me lembre, que nós queiramos 
integrar e que não esteja espelhado”. 

Como no caso da empresa 9 (SAP) que fundamente que 

“estando suficientemente generalizado consegue abarcar um leque maior de 
possibilidades, por isso não adicionaria qualquer âmbito”.  

Ou, ainda, por se tratar de um domínio transversal a outros: 

“não adicionaria nenhum âmbito, porque os sistemas avançados de produção é 
um domínio de atuação amplo e que intersecta os diversos setores da indústria 
transformadora, pelo que é compreensivo e abrangente” (Clust3, SAP). 

Sendo que esta realidade suscita desaprovação por parte de outras entidades que, 

contrariamente acham: 

“(…) Não existe ligação à indústria, é muito genérico, sendo que no primeiro 
âmbito pode-se encaixar quase tudo” (Clust2, IMA). 

Importa destacar, mais uma vez, o descontentamento da empresa 6 (CVS) no que 

se refere a apoios efetivos:  

“Está bem conforme está do ponto de vista de temas, já do ponto de vista de apoio 
efetivo seria outra coisa”.  

Indo ao encontro da empresa 3 (SAA) que refere a dificuldade sentida na 

realização de candidaturas comunitárias de apoio: 

“mais do que adicionar âmbitos, seria importante avaliar o facto de projetos de 
empresas enquadradas nos âmbitos serem descartados, sendo o critério 
eliminatório elementos como a origem dos produtos utilizados, sem qualquer 
avaliação do mérito e do impacto que este projeto pode ter”. 

As empresas 1 (SAA) e 5 (CVS) adicionariam âmbitos, de forma a que estes 

fossem mais ao encontro da sua atividade, tendo em consideração o aproveitamento dos 

recursos da região Norte:  

“poderíamos aproveitar o potencial das águas termais, porque já há várias gamas 
de cosméticos baseados nas propriedades da água termal que é utilizada na 
formulação” (Empr5, CVS).  

Sendo também considerado o acréscimo de âmbitos, de forma, a poder integrar 

todas as realidades económicas: 

“sim, adicionaria, de forma a corresponder mais à realidade da indústria, tendo 
em conta a parte da transformação, considerar também empresas que não 
trabalhem o produto, que sejam mais B2B do que B2C. Por exemplo empresas que 
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sejam fornecedoras de outras indústrias, que têm também potencial exportador e 
algum peso na região Norte” (Clust1, SAA). 

A empresa 7 (CSTST), também, acrescentaria outros âmbitos, no entanto, acha 

que  

“o tema em si está tão bloqueado (…) é quase evidente que é têm de reformular 
isto tudo e pensar nas coisas noutra maneira” 

e, por isso, acha que 

“o âmbito de atuação aqui é criar um plano efetivo, ouvindo os autores na sua 
fragmentação e tem de se ter em atenção o seguinte que é, apesar desta 
fragmentação, temos de ver como se alavanca tudo em conjunto. É um exercício 
difícil, mas tem de se conhecer a realidade, consultar efetivamente as entidades 
públicas e privadas e nos vários âmbitos que é um trabalho brutal, no qual as IES 
têm aí um papel importantíssimo e em função disso, criar um conjunto de objetivos, 
de vetores, de áreas em que se tem de desenvolver. Há um trabalho que tem de ser 
feito para estimular as pessoas, para elas terem um sentido de pertença e de 
conforto aos locais e, ao mesmo tempo, ter uma estratégia que vise o 
desenvolvimento económico. O que eu quero dizer com isto é, que não há 
desenvolvimento económico se não houver bem-estar da população e vice-versa. 
Portanto, acho que isto é muito mais alargado do que nós pensamos e, portanto, 
âmbitos de atuação muitos” (Empr7, CSTST).  

5.4. Academia 

Todos os centros de investigação constituintes da nossa amostra estabeleceram 

contacto com empresas no período compreendido entre 2014 a 2017. Verificamos que a 

maior parte dos centros de investigação estabeleceram contacto com empresas 

pertencentes a atividades das IMA (60%), seguindo-se empresas ligadas aos SAA, 

atividades das tecnologias de largo espectro e atividade da saúde (50%) (Figura 31). 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 31 - Atividades das empresas com as quais os centros de investigação mantiveram 

contacto. 

Relativamente à questão de quem partiu a iniciativa para colaborar, todos os 

centros selecionaram a opção “Minha ou de outros investigadores”, seguindo-se a opção 

“Empresa(s)” (80%) e, por fim, a opção “Gabinetes de TT11” (20%). A opção “outros” 

nunca foi selecionada (Figura 32). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 32 - Tomadores da iniciativa para colaborar no caso dos centros de investigação. 

Nós últimos três anos, todos os centros de investigação tiveram projetos de 

investigação que deram origem a inovação e TT, apesar de um centro apenas ter tido um 

projeto. Em média, os centros desenvolveram 23,9 projetos e um centro de investigação 

sozinho foi responsável por 80 projetos. No total, os dez centros, em conjunto, atingiram 

239 projetos, dos quais 165 (69%) projetos envolviam empresas. 

O financiamento dos 165 projetos era distribuído da seguinte forma: 

                                                 
11  Sinónimo de TTO. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 33 - Distribuição do financiamento de projetos envolvendo empresas. 

Como ilustrado na figura 33, o Norte 2020 foi o maior financiador de projetos de 

TT que envolviam empresas no período de 2014-2017, seguindo-se a FCT (26,7%) e o 

H2020 e Outro, cada um com 16,4%. A Agência Nacional de Inovação (Acad2, SAA), o 

MIT Portugal e Marie Curie (Acad5, CSTST) e o financiamento direto de empresas 

(Acad7, CCM), são alguns exemplos de financiadores em outros. 

Segundo as estatísticas fornecidas pelo programa, o corpus é constituído por 10 

textos, separados em 62 ST’s com aproveitamento de 82,26%. Emergiram 2232 

ocorrências, sendo 689 palavras distintas e 422 que apareceram uma única vez. A partir 

da CHD obtiveram-se sete classes: Classe 1 com 6 ST’s (11,8%); Classe 2 com 6 ST’s 

(11,8%); Classe 3 com 6 ST’s (11,8%); Classe 4 com 6 ST’s (11,8%); Classe 5 com 10 

ST’s (19,6%); Classe 6 com 8 ST’s (15,7%) e a Classe 7 com 9 ST’s (17,6%). A figura 

34 ilustra as relações interclasses. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 34 - Dendograma da CHD dos stakeholders da academia. 

Querendo apresentar os resultados de forma harmonizada, optou-se por agrupar 

os resultados da Classe 1; Classe 2; Classe 3 e da Classe 4 no ponto “Considerações 

práticas”; os resultados da Classe 5 no domínio denominado “As razões principais que 

fomentam os centros de investigação a ter contacto com a indústria”, os resultados da 

Classe 6 no ponto “Perceções acerca da existência de potencial nos âmbitos de atuação 

identificados” e, por último, os resultados da Classe 7 em “Alterações aos âmbitos de 

atuação da RIS3 Norte”.  

5.4.1 As razões principais que fomentam os centros de investigação a ter 

contacto com a indústria 

Todos os centros que participaram na nossa investigação declaram ter colaborado 

com a indústria. A proximidade ao mercado foi a razão primordialmente referida por 80% 

dos centros, destacando-se o desejo de que a investigação realizada em contexto 

universitário escoe em produtos e para tal é necessário conhecer as necessidades reais do 

mercado, isto é:  

“as razões (principais) que levaram o centro a estabelecer contacto com empresas 
é que o centro procura, na realidade, que é as preocupações de investigação 
escoem em produtos (…)” (Acad3, CVS),  

ou ainda, de acordo com centro de investigação 1 (Acad1, SAA),  

“(…) só conhecendo as necessidades reais do mercado, será possível fazer a 
transferência do conhecimento que é gerado e que é necessária fazer”. 
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Assim, sendo estas colaborações existem: 

“(…) para dar resposta a uma necessidade da investigação que é a disseminação 
de conhecimento, por um lado, e o valor acrescentado da investigação que é feita, 
ou seja, transformar o conhecimento em valor acrescentado em produto ou 
processo” (Acad4, CVS). 

Os centros de investigação encaram que: 

“(…) a nossa missão é dar apoio ao desenvolvimento da competitividade das 
empresas. Focamos muito no apoio à atividade das empresas e puxar pelas 
empresas para desenvolverem novos produtos com maior valor acrescentado” 
(Acad7, CCM). 

Destacando, porém, a realidade de que 30% dos centros colaboram com a indústria 

por uma questão de financiamento porque existe: 

“alguma dificuldade em criar financiamento próprio para as suas investigações 
(…)  também uma necessidade que os investigadores tiveram, ou seja, ver de que 
forma as empresas poderiam suportar, posteriormente, outro tipo de investigação 
que eles estivessem a fazer” (Acad3, CVS). 

“É a necessidade de ter projetos, ou seja, financiamento para as atividades do 
centro, fomentando parcerias que permitiram, igualmente, preferência na 
contratação de alumni” (Acad2, SAA).  

“O centro estabeleceu contactos com empresas, porque no caso do turismo é o 
investimento privado que pode proporcionar a constituição mais efetiva de redes 
e de clusters regionais” (Acad5, CSTST). 

De notar que nesta Classe 5 aparecem destacadas palavras como: “estabelecer” 

(χ2=51,00); “contacto” (χ2=51,00); “empresa” (χ2=32,87); “investigação” (χ2=7,29); 

“desenvolvimento” (χ2=4,48) e “colaboração” (χ2=4,48). 

5.4.2 Perceções acerca da existência de potencial nos âmbitos de atuação 

identificados 

Esta classe é constituída por vocábulos, tais como: “existir” (χ2=13,13); 

“potencial” (χ2=9,40); “conhecimento” (χ2=6,26) e “RIS3” (χ2=5,56). O elemento que 

mais contribuiu para a elaboração desta classe foi Acad8 (SAP). 

Relativamente às perceções acerca da existência de potencial nos âmbitos de 

atuação identificados, a opinião dos vários centros de investigação é diversificada, 

embora, de um modo geral, os centros considerarem que existe potencial e se tem vindo 

a trabalhar nos diferentes âmbitos de atuação identificados pela RIS3 Norte, 

nomeadamente pelo incremento considerável do: 

“financiamento às iniciativas das instituições públicas (IES, municípios, 
associações, etc.) e privadas que procuram desenvolver, cada vez mais, as cadeias 
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de valor dos produtos autóctones, como a vinha, a castanha, a azeitona e os 
pequenos frutos, assim como a gastronomia local” (Acad1, SAA). 

Ou, ainda, pelo conhecimento de iniciativas que estão a ser: 

“nomeadamente promovidas pelas câmaras municipais (governo) etc.(...)” 
(Acad7, CCM). 

De notar a observação de dois centros de investigação, segundo os quais a RIS3 

apresenta algumas vulnerabilidades, designadamente: 

“a RIS3 Norte de Portugal é pertinente num território que necessita de ser 
modernizado e apostando na criatividade como meio de valorização do património 
tangível e intangível existente. Ainda há muito a fazer, porque cada município e 
instituição tem revelado dificuldade em trabalhar em parceria. Sem parcerias e 
sem constituição de clusters regionais, não será possível melhorar a situação 
atual” (Acad5, CSTST). 

“(…) entendo que a RIS3 Norte é muito limitativa nos temas (…) e que isso tem 
dificultado quer a execução das verbas destinadas ao programa, quer a aprovação 
de (bons) projetos em âmbitos de atuação complementares daqueles e que são 
igualmente importantes para a região. É lamentável que só esteja contemplada a 
produção primária e alguma transformação tradicional (vinho, azeite), 
esquecendo-se que o valor-acrescentado maior está na transformação” (Acad2, 
SAA). 

E, além do mais, de acordo com o centro de investigação 3 (Acad3, CVS): 

“Existe pouco potencial. Eu acho que a RIS3 está pouco ajustada àquilo que são 
as nossas necessidades, sinceramente”. 

Importa, no entanto, referir o reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido na região Norte: 

“consideramos que a região Norte tem dinamizado, ao longo dos anos, um 
conjunto muito significativo de atividades que visam a promoção da 
competitividade das principais cadeias de valor que utilizam o mar e os recursos 
marinhos de forma a contribuir, de forma sustentável, para o crescimento 
económico da região e para aumentar a importância relativa da economia do mar 
na economia nacional. Destacam-se a participação em projetos de investigação e 
desenvolvimento com elevado potencial de transferência de tecnologia e inovação, 
a promoção de novos negócios para a economia do mar, a valorização dos seus 
ativos, o reforço de dinâmicas de cooperação estratégica entre os diversos atores 
e cadeias de valor que integram a economia do mar” (Acad10, RME). 

“A região Norte tem desenvolvido diversos trabalhos que vão ao encontro dos 
objetivos traçados pela RIS3. No que concerne a investigação a nível de IES (…) 
a investigação está alinhada com os traços gerais da RIS3. Esta investigação existe 
devido ao potencial humano e de conhecimento existente na região” (Acad8, SAP). 

5.4.3 Considerações práticas 

Nesta parte da análise dos resultados, serão apresentadas algumas considerações 

que os centros evidenciaram relacionadas com a RIS3 Norte e importa mencionar que os 
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vocábulos que mais se destacaram na Classe 1 foram: “prioridade” (χ2=33,55); “temático” 

(χ2=9,26); “condição” (χ2=9,26); “associar” (χ2=9,26) e “desenvolver” (χ2=6,11). Esta 

classe resultou do contributo textual de Acad3 (CVS). Por sua vez na Classe 2 foram: 

“saúde” (χ2=27,88); “exercício” (χ2=24,73); “vida” (χ2=9,26); “população” (χ2=9,26) e 

“RIS3” (χ2=3,98). Os contributos do centro classificado como Acad3 (CVS) foram os 

mais importantes para a elaboração desta classe. Os vocábulos constituintes da Classe 3 

foram: “forma” (χ2=19,75); “cadeia” (χ2=6,11) e “mar” (χ2=4,26) e, por último, as 

palavras que se destacaram na Classe 4 foram: “turismo” (χ2=24,86); “clusters” (χ2=9,26); 

“regional” (χ2=6,11); “parceria” (χ2=6,11) e “âmbito” (χ2=6,05). O centro codificado 

como Acad10 (RME) foi o que mais contribuiu para a formação da Classe 3 e Acad5 

(CSTST) para a Classe 4. 

Uma das preocupações está relacionada com a contemplação de só alguns tipos 

de bens e serviços, sendo que os outros não são considerados na RIS3, como já foi 

anteriormente referido, no ponto 4.3.2. 

Existe uma lacuna na RIS3 Norte, no que concerne a questões relacionadas com 

o exercício físico e às características demográficas da população, existindo na região 

características distintivas inaproveitadas: 

“Além, de estar pouco associada às nossas necessidades, também está pouco 
direcionada, obviamente, às questões da saúde e do exercício que nós trabalhamos 
(…) temos de olhar para o nosso território. Fundamentalmente, nós estamos com 
uma população extremamente envelhecida. Os últimos dados (…) dizem-nos que, 
além, de envelhecida, a nossa população idosa está bastante doente e a parte da 
saúde ligada ao exercício não é contemplada em nenhuma das prioridades 
temáticas da RIS3, infelizmente. Nós estamos mais ou menos encaixados nas 
ciências da vida e da saúde, mas estamos encaixados como se costuma dizer ‘à 
martelada’ porque, na realidade, a parte do envelhecimento ligada ao exercício 
não aparece na RIS3. A parte do exercício e do desporto também não aparece na 
RIS3, de forma nenhuma, nem nas ciências da vida e da saúde; nem na parte mais 
humana, onde poderia aparecer com toda a facilidade. Por isso, eu não me revejo 
nestas prioridades temáticas, obviamente, enquanto diretor de um centro de 
investigação ligado à saúde e às ciências do desporto e creio que existiria muito 
potencial numa região como a nossa para que isso pudesse ser mais valorizado, 
ou seja, neste momento em que temos uma região muito aberta ao turismo… Ligar 
o turismo com o exercício físico (…), temos condições, aqui, para desenvolver 
muitas potencialidades do exercício físico realizado em ambiente natural. Poucas 
regiões têm as condições que nós temos. Pouco se sabe, do ponto de vista da 
investigação, deste exercício em meio natural como o nosso e poderíamos, de 
facto, ser uma das prioridades temáticas que ajudasse a desenvolver a parte mais 
turística; a parte mais dos efeitos do exercício, por exemplo em montanha; em 
várias condições que nós temos que são únicas. Por isso, eu acho que poderia ser 
bastante melhorada esta parte associada às nossas prioridades. A RIS3 tem um 
tópico especial que se chama envelhecimento ativo, agora, o ativo… Quando foi 
definido o ativo nas prioridades, não foi um ativo associado ao exercício; à 
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atividade física. Foi um ativo mais cultural; mais turístico; mais tudo, menos 
aquilo que nos interessava. Acho muito importante que se chegue a alguma 
conclusão (…) depois, isto com o exercício, também, naturalmente, que vem as 
preocupações de saúde, ou seja, isto teria de ser de uma forma consertada. 
Isoladamente, o exercício também não promove as melhorias. O exercício tem de 
ser consertado com a parte da saúde; turística; gastronómica, inclusivamente” 
(Acad3, CVS).   

Existindo preocupações com a correta afetação das fontes de financiamento 

públicas, de forma a intensificar os benefícios daí resultantes: 

“as fontes de financiamento que nós temos, já, não são grandes. Temos de as 
direcionar para as necessidades que nós temos, ou seja, para a melhoria local. 
Depois com a melhoria local, normalmente, as coisas acontecem. Mas, de facto, 
acho uma necessidade muito grande que haja mais interação entre os diversos 
intervenientes deste processo de investigação, quer dizer, as empresas; as IES; os 
próprios municípios têm o seu papel que é muito importante neste processo. É 
desta interação entre todos que podem sair melhores soluções para investirmos o 
pouco dinheiro que temos” (Acad3, CVS). 

Por outro lado, existem colaborações importantes entre as indústrias localizadas 

no Norte de Portugal com grandes cadeias de valor: 

“a Inditex, que é a maior cadeia de comercialização de bens têxteis do mundo, tem 
a sua base na Corunha e temos, aqui, muitas empresas que trabalham para este 
grupo e alguns grupos associados” (Acad7, CCM). 

Além de que: 

“a região Norte possui significativos recursos patrimoniais e tem, no âmbito do 
turismo, um produto consolidado que é o touring histórico-cultural, que tem 
potencialidade para atrair mais turistas internacionais” (Acad5, CSTST). 

e conta com um número significativo de entidades que têm vindo a desempenhar 

“uma intervenção considerável” (Acad10, RME). 

Dando exemplos da sua própria atuação e daquilo que julgam que outras entidades 

deveriam fazer: 

“As autarquias têm que desempenhar, em conjunto, um papel determinante, assim 
como a consulta das comunidades locais. No (…) estamos a investigar em 
indústrias criativas e temos 40 instituições parceiras, no âmbito do Projecto 
CREATOUR Desenvolver destinos turísticos ligados ao turismo criativo (não 
massificado) e relativamente a cidades médias e espaços rurais. Também temos 
inúmeros especialistas em património, desde o arqueológico ao cultural. Estamos 
disponíveis para trabalhar em parceria e gostaríamos de, em finais de 2018, 
submeter um projecto que fosse abrangente e que, efetivamente, conseguisse 
implementar uma rede que efetivasse clusters regionais” (Acad5, CSTST). 



Transferência de Tecnologia Universidade-Empresa na RIS3 Norte Portugal 

Ana Vanessa de Almeida Marques Martins  113 

 

5.4.4 Alterações aos âmbitos de atuação da RIS3 Norte 

Quanto à Classe 7, as palavras que formam esta classe são: “adicionar” (χ2=38,17); 

“nada” (χ2=20,26); “ativo” (χ2=9,82) e “novo” (χ2=5,27). 

Dos centros de investigação auscultados, 50% (Acad1, SAA; Acad6, CSTST; 

Acad7, CCM; Acad8, SAP e Acad9, CHSE) não alteravam os âmbitos de atuação 

definidos na RIS3 Norte, sendo que os restantes 

“para incluir as nossas preocupações e as necessidades da população” (Acad2, 
SAA) 

adicionariam alguns âmbitos de atuação, por exemplo: 

“acrescentaria as tecnologias associadas ao desporto que não existe aqui e são 
muito importantes e para o qual temos um conhecimento muito importante a nível 
nacional e regional” (Acad4, CVS), 

“poderíamos adicionar áreas relacionadas com a indústria 
agroalimentar/processamento de alimentos, exploração de produtos do mar, etc.” 
(Acad1, SAA). 

5.5. Sociedade 

Todos os atores da sociedade mantiveram contacto com IES no período de 2014 

a 2017, sendo que este assumiu nas três associações a forma de utilização de instalações 

ou equipamento pertencentes a IES; ao assistir a formações, seminários ou workshops 

oferecidos por IES ou, ainda, para solucionar um problema na associação a curto prazo 

(Figura 35). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 35 – Formas de cooperação com IES das associações da amostra. 

Relativamente à opinião das associações sobre as principais vantagens em 

colaborar com IES e mensurado através de uma escala de Likert, estas identificaram o 

desenvolvimento de competências (4,67) como sendo a mais importante, seguindo-se a 
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garantia de recursos humanos qualificados e o desenvolvimento de novo potencial de 

inovação, cada uma com 4,33 (Figura 36). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 36 – Nível de concordância das associações com vantagens enumeradas. 

Duas associações têm inovado no desenvolvimento de novos produtos, processos 

ou serviços e uma não tem inovado. Por sua vez, estas declaram todas adquirir o 

conhecimento externo através de instituições públicas, nomeadamente o Turismo de 

Portugal (Soc2, CSTST), Agências Públicas do Ministério da Economia e do Ministério 

do Ambiente (Soc3, SAP). Os próprios associados, as IES e as empresas foram a segunda 

fonte de conhecimento referidas (Figura 37). Uma associação (Soc2, CSTST) assinalou 

a opção “outras”, ilustrando a internacionalização como fonte de aquisição de 

conhecimento externo. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 37 - Fontes de aquisição de conhecimento externo das associações. 
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Quando questionadas acerca de quem parte a iniciativa para colaborar, todas 

admitiram que a iniciativa partia delas. A rede, investigadores de uma IES e as próprias 

IES foram mencionadas uma vez e as restantes opções nunca foram selecionadas (Figura 

38). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 38 - Tomadores da iniciativa para colaborar no caso das associações. 

Em concordância com os resultados extraídos pelo Iramuteq, o corpus é 

constituído por 3 textos, separados em 33 ST’s com aproveitamento de 75,76%. 

Emergiram 1214 ocorrências, sendo 496 palavras distintas e 313 que apareceram uma 

única vez. A partir da CHD obtiveram-se quatro classes: Classe 1 com 7 ST’s (28,0%); 

Classe 2 com 7 ST’s (28,0%); Classe 3 com 5 ST’s (20,0%) e a Classe 4 com 6 ST’s 

(24,0%). A figura 39 ilustra as relações interclasses. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 39 - Dendograma da CHD dos stakeholders da sociedade. 
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Os resultados das Classes 1 e 2 serão apresentados de forma agrupada no ponto 

“Alterações aos âmbitos de atuação da RIS3 Norte”, da Classe 3 serão apresentados no 

ponto “Perceções acerca da existência de potencial nos âmbitos de atuação identificados” 

e, por último, os resultados da Classe 4 no tópico “As razões principais que fomentam a 

sociedade a ter contacto com IES”. 

5.5.1  As razões principais que fomentam a sociedade a ter contacto com 

IES  

Esta classe 4 é formada por vocábulos como: “contacto” (χ2=13,72); “cluster” 

(χ2=13,72); “razão” (χ2=9,78); “IES” (χ2=9,78); “competitividade” (χ2=9,78) e 

“associação” (χ2=9,78).  

No que respeita às razões principais que leva sociedade a ter contacto com IES 

estas são diversas. Podendo, estas, estar relacionadas com a base de associados ou 

devendo-se ao relacionamento com investigadores: 

“além de algumas destas instituições serem nossas associadas, temos também 
vários momentos em que cruzamos com investigadores provenientes das IES (…)” 
(Soc1, SAA). 

Ou, de acordo, com o testemunho da associação 2 (CSTST) para: 

“melhorar desempenho; adquirir competências; entrar na área do conhecimento e 
perceber melhor o que se tem feito; e ganhar solidez”. 

Contrariamente ao caso subsequente em que a causa foi a criação de um cluster e, 

posteriormente, de um Programa Doutoral: 

“Inicialmente a criação do Cluster de Competitividade, depois a criação do EngIQ 
(…) e atualmente o desenvolvido de outras iniciativas de implementação de um 
modelo em rede de I&DT no âmbito do Cluster, com objetivos de Competitividade 
e Sustentabilidade. A associação mantém um contacto muito estreito com IES na 
sua área de atuação (…) A articulação APQuímica-CIU é realizada em 
permanência, tendo o presidente do CIU inclusivamente assento na Direção da 
Associação e direito de voto nas matérias associadas ao Cluster” (Soc3, SAP). 

5.5.2 Perceções acerca da existência de potencial nos âmbitos de atuação 

identificados 

No que se refere ao potencial existente na região Norte e ao trabalho desenvolvido 

nos âmbitos de atuação identificados, todos os stakeholders da sociedade consideram 

existir potencial e que se está a trabalhar, nomeadamente, porque 
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“existem diversos exemplos de trabalho que se encontra a ser desenvolvido nas 
áreas mencionadas, até porque na construção da RIS3 do Norte foram ouvidos os 
diversos interlocutores regionais deste setor de atividade. Há projetos financiados 
pelo Norte 2020 e outros em carteira nesta área” (Soc1, SAA). 

Um outro aspeto a ressaltar é a incerteza se o Norte está a conseguir abarcar os 

âmbitos de atuação identificados: 

“(…) No entanto, tenho dúvidas se o território está a responder, de uma forma, 
cabal e visível a estas áreas, mas existem empresas que têm produzido, quer do 
ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista das valências territoriais (na 
parte criativa), formas e modelos muito interessantes (…) Na nossa base 
associativa e, até, a própria AETUR tem associado aos seus projetos modelos, 
desde a recolha de imagens 3D, os 360°, a realidade virtual aumentada. Todas 
estas áreas têm vindo a ser trabalhadas e aplicadas à parte empresarial e, até 
mesmo, municipal (…) em que estamos a promover a intra-cooperação 
empresarial (…)” (Soc2, CSTST). 

A mesma associação refere, ainda, que a RIS3 faz todo o sentido, no entanto, 

refere que existem diversos obstáculos inerentes: 

“(…) mas daí até se alavancar numa região dentro deste pressuposto vai uma 
diferença muito grande. Isso tem sido uma dificuldade que nós estamos a 
encontrar. Olhando para trás, nestes anos, ocorreu já o processo de instalação da 
RIS3, nós concluímos que há potencial nos âmbitos de atuação identificados, a 
estratégia pode se aplicar e faz sentido, mas a aplicação tem tido resistências e 
dificuldades, mas creio que é uma característica própria do território, do perfil 
que nos temos”. 

A classe 3 tem na sua base palavras como: “âmbito” (χ2=19,79); “Norte” 

(χ2=14,06); “RIS3” (χ2=14,06); “atividade” (χ2=9,0); “potencial” (χ2=6,25) e “atuação” 

(χ2=4,64).  

5.5.3 Alterações aos âmbitos de atuação da RIS3 Norte 

Na Classe 1 destacaram-se vocábulos como: “questão” (χ2=16,07); “território” 

(χ2=9,1) e “atributo” (χ2=8,77). O ator que mais contribuiu para a formação da classe foi 

a associação codificada como Soc2 (CSTST). Por seu turno, na Classe 2 mereceu 

destaque a palavra “área” (χ2=14,58). 

Verificou-se que estas classes continham o elenco de sugestões de melhoria do 

processo da RIS3 Norte. Todas as associações auscultadas efetuariam ajustes nos âmbitos 

de atuação da RIS3 Norte, isto é, adicionariam mais âmbitos, merecendo destaque a 

questão dos incêndios que muito tem devastado a região em estudo: 

“a relação entre a defesa do território e a sustentabilidade das atividades 
agroalimentares, é necessário perceber a relação entre o risco de incêndio rural 
e as instalações e seus mecanismos de defesa, para as empresas já instaladas e nas 



Transferência de Tecnologia Universidade-Empresas na RIS3 Norte Portugal 

Ana Vanessa de Almeida Marques Martins 118 

 

que ainda estão por instalar perceber quais os locais adequados para o efeito” 
(Soc1, SAA), 

Mencionando a importância de aproveitar melhor os ativos territoriais: 

“Esta parte imaterial que está inscrita no território e que não é muito evidenciada 
na RIS3. A meu ver é um dos atributos que, naturalmente, está plasmado na região, 
mas que nós não puxamos por ele, nem temos a chave para o decifrar (…) A 
paisagem milenar do território é um atributo fundamental, porque a nossa região 
distingue-se das demais pelo seu território e este território também moldou um 
perfil humano, sociológico e maneiras de ser. Isto pode ser encarado como um 
défice muitas vezes, (moldou-nos em muitos aspetos de forma negativa), mas por 
outro lado é um recurso que está inscrito ainda no território, ainda não 
desapareceu e que eu acho que é pena que ele não seja muito trabalhado, porque 
é um instrumento de valia que nos temos (…) Temos de nos agarrar aos recursos 
do território, pois não os podemos importar” (Soc2, CSTST). 

Um outro testemunho adicionaria uma outra dimensão mais transversal, a 

economia circular; 

“entendida na ótica de otimização/integração de processos de gestão de recursos, 
assente em objetivos de eco-inovação/sustentabilidade. Poderia eventualmente ser 
considerado um subconjunto dos Sistemas Avançados de Produção” (Soc3, SAP). 

De mencionar que as restantes sugestões estavam relacionadas de forma direta 

com a atividade da associação em questão e seria benéfico para os atores. 

 5.6. Governo 

As cinco câmaras municipais e a CIM tiveram contacto com IES no período 

compreendido entre 2014 e 2017. Este contacto foi estabelecido, em todas as 

organizações, através de formações, seminários ou workshops oferecidos por IES ou, em 

67% dos casos, para solucionar um problema na organização ou para desenvolver ou 

promover novos produtos ou melhorar processos (Figura 40). Nenhuma organização 

comprou patentes ou adquiriu licenças pertencentes a IES. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 40 - Formas de cooperação com IES do governo da amostra. 

No que diz respeito à opinião das organizações acerca das principais vantagens 

em colaborar com IES, os stakeholders do governo identificaram o desenvolvimento de 

novo potencial de inovação (5,0) como sendo a mais importante, seguindo-se a garantia 

de recursos humanos qualificados (4,67) e o desenvolvimento de competências (4,5) 

(Figura 41). Em outros foi referido o seguinte exemplo: parcerias para constituição e 

acompanhamento de centros de inovação (Gov4, CCM). 

Comparando as respetivas médias, os atores do governo ordenaram as vantagens 

da seguinte forma:  

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 41 - Nível de concordância do governo com vantagens enumeradas. 

No que se reporta ao processo de inovação, todos as organizações (100%) 

indicaram terem inovado no desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços. 

Das fontes de aquisição de conhecimento externo por nós sugeridas, observa-se que as 

duas mais representativas, no caso do governo, são os fornecedores (83%) e as IES (83%). 

Em outros foi referido o seguinte exemplo: associações (Gov4, CCM) e nas instituições 

públicas: IGAP (Gov1, SAA); CIM Alto Tâmega (Gov2, SAA) e IAPMEI (Gov4, CCM) 

(Figura 42).  
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 42 - Fontes de aquisição de conhecimento externo do governo. 

Relativamente à questão de quem partiu a iniciativa para colaborar, em 83% parte 

dos parceiros de cooperação e 67% declara partir deles próprios (Figura 43). Constata-se, 

ainda, que os investigadores de uma IES, gabinetes de TT e a rede, tomam em 17% dos 

casos, a iniciativa para colaborar.  

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 43 - Tomadores da iniciativa para colaborar no caso do governo. 
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ilustra as relações interclasses. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 44 - Dendograma da CHD dos stakeholders do governo. 

Os resultados da Classe 1 serão apresentados no ponto denominado “As razões 

principais que fomentam o governo a ter contacto com IES”, os resultados da Classe 2 e 

da Classe 3 no tópico “Perceções acerca da existência de potencial nos âmbitos de atuação 

identificados” e, por último, os resultados da Classe 4 no ponto “Alterações aos âmbitos 

de atuação da RIS3 Norte”. Optou-se pelo agrupamento da Classe 2 com a Classe 3, de 

forma, a obter uma análise mais organizada, dado que ambas remetem para questões 

relacionadas com a RIS3 na região Norte. 

5.6.1 As razões principais que fomentam o governo a ter contacto com 

IES 

Esta classe é constituída por vocábulos, tais como: “razão” (χ2=19,00); “contacto” 

(χ2=19,00); “levar” (χ2=14,70); “IES” (χ2=11,63); “principal” (χ2=10,09); e 

“desenvolvimento” (χ2=9,97) sendo evidente que esta classe engloba as razões principais 

que fomentam os stakeholders do governo a ter contacto com IES. 

Com a exceção de um ator, todos apresentaram razões que fomentaram o 

estabelecimento de contacto com IES. Todas as razões apontadas estavam relacionadas 

com aspetos associados ao conhecimento, tal como referem os seguintes testemunhos: 

“a necessidade de obter apoio técnico muito específico em áreas de 
desenvolvimento de estratégia ou em áreas tecnológicas” (Gov5, CSTST e SAP); 

 “(…) para a elaboração dos conteúdos (…) e para a realização de Cursos técnicos 
superiores profissionais no concelho (…) e para formações, seminários, 
workshops e aquisição de conhecimento” (Gov2, SAA). 
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Sendo evidente, também, neste grupo de atores a pertinência dos recursos 

humanos: 

“garantia de recursos humanos qualificados, ou seja, a necessidade de serviços 
especializados em áreas desenvolvimento que os quadros técnicos da autarquia 
não possui e desenvolvimento de novo potencial de inovação, isto é, obtenção de 
respostas para necessidades de projetos inovadores e estratégicos” (Gov3, SAA). 

“para o desenvolvimento de competências, inovação em produtos, processos ou 
serviços que garantam recursos humanos qualificados. A garantia da 
sustentabilidade dos vários produtos e culturas e a sua internacionalização, com 
base no conhecimento, contribuem sobremaneira para o desenvolvimento social 
do concelho” (Gov6, SAA). 

5.6.2 Perceções acerca da existência de potencial nos âmbitos de atuação 

identificados 

Todos os atores auscultados consideram existir potencial nos âmbitos de atuação 

identificados e que se está a trabalhar nesse sentido, porque 

“(…) tenho conhecimento de algumas empresas, os próprios concursos no âmbito 
do Norte 2020 que estão orientados muito para a RIS3, alguns projetos que 
conheço. Por exemplo na CIM do Vale do Ave estão a ser trabalhados alguns 
projetos orientados para a RIS3” (Gov4, CCM). 

Ou, ainda, de acordo com o ator codificado como Gov1 (SAA): 

“(…) na medida em que o Norte está a apostar apenas em produtos com mercado 
assegurado, azeite e vinho. Os restantes produtos estão descorados, ficando a 
cargo os produtores com a responsabilidade de produzir e comercializar. Esta 
situação agrava-se em territórios de baixa densidade, onde a produção individual 
não é em grande escala” 

que deixou transparecer o seu reparo, tal como os seguintes depoimentos: 

“com a eficácia e eficiência aquém do identificado e desejado. Existe alguma falta 
de organização e implementar de uma maior articulação entre diferentes 
organizações que trabalham nos territórios rurais (municípios, cooperativas, 
associações empresariais) estes âmbitos, para uma utilização mais coordenada da 
investigação/conhecimento técnico e científico e dos instrumentos financeiros 
públicos que são disponibilizados” (Gov3, SAA). 

“mas existe um longo caminho a percorrer. Temos no nosso concelho, duas das 
maiores cooperativas da zona Norte do país e pelo que foi falado em diversas 
reuniões com os seus dirigentes, sentem uma grande falta de apoio por parte do 
Governo e das instituições regionais para a comercialização dos produtos obtidos 
e para a investigação na obtenção de novos produtos de valor acrescentado” 
(Gov2, SAA). 

A Classe 2 inclui palavras como “identificado” (χ2=14,19); “potencial” 

(χ2=10,98); “Norte” (χ2=8,69); “atuação” (χ2=6,97); e “estar” (χ2=4,56). Por sua vez, na 

Classe 3, apenas, se destacou a palavra “RIS3” (χ2=4,46). 



Transferência de Tecnologia Universidade-Empresa na RIS3 Norte Portugal 

Ana Vanessa de Almeida Marques Martins  123 

 

5.6.3 Alterações aos âmbitos de atuação da RIS3 Norte 

À exceção de um ator (Gov3, SAA), todos os outros não efetuavam alterações à 

RIS3 Norte. O Gov4 (CCM) justificou: 

 “Acho que em termos de definição (…) está bem definido e, portanto, não é 
preciso mexer muito nisso. Em termos da sua conceção acho que os principais 
ativos e as principais apostas estão refletidas na RIS3”. 

De notar que nesta Classe 4 aparecem destacados vocábulos como: “adicionar” 

(χ2=19,00); “exemplo” (χ2=10,98,00); “mais” (χ2=7,72); e “âmbito” (χ2=6,38). 

 5.7. Análise de Similitude 

Com a finalidade de melhor compreender as relações entre os atores da QH da 

região Norte, efetuou-se, com auxílio do software Iramuteq, a análise de similitude 

(Figura 45). Através da árvore da análise de similitude é possível observar que as 

organizações que mais vezes foram referidas são: Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro; Universidade do Minho; Portugalfoods; INL; INESC-TEC; CETRAD; 

Universidade do Porto e AETUR. Ainda, de acordo com a mesma análise, constata-se 

uma forte ligação entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Universidade 

do Minho; Universidade do Porto; Ceiia; Inegi; INESC-TEC e o INL, que, por sua vez, 

estabelecem correlações próprias com diferentes organizações, numa gigantesca “teia” de 

networking. O CEGOT é a organização mais distanciada, isto é, não mantém relações 

com as restantes organizações da análise. Podemos concluir que as demais organizações 

mantêm relações próximas e as organizações pertencentes à hélice da academia são as 

que mais se envolvem em atividades de networking. A nível da indústria, a Sonae foi a 

empresa que mais se relacionou com as restantes organizações e, no caso da hélice do 

governo, foi a CCDRN. A AETUR foi a associação mais dinâmica da nossa amostra. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 45 – Análise de Similitude. 

5.8. Síntese 

Através das nuvens de palavras, que consiste numa análise lexical mais simples, 

podemos verificar, e após análise individual para cada uma das nuvens dos atores da QH, 

que as principais palavras do corpus das entrevistas aos atores da indústria são: estar; 

empresa; âmbito; desenvolvimento; IES; área; existir; RIS3; potencial; contacto; razão e 

conhecimento. Os vocábulos mais frequentes no discurso dos atores da academia são: 

estar; investigação; empresa; região; potencial; exercício; existir; centro e necessidade. 

Nos atores da sociedade, foi possível observar que as palavras que obtiveram maior 

frequência foram: não; território; área; muito; âmbito; região; existir; Norte e empresa. 

Por fim, os vocábulos com maior frequência, no caso dos atores do governo, são: estar; 
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âmbito; não; atuação; produtos; potencial; existir e IES. Reforçando, assim, os resultados 

que foram expostos previamente e sobressaindo a confiança a respeito do potencial da 

RIS3 e do networking existente entre as várias hélices. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 46 - Nuvem de palavras da 

indústria. 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 47 - Nuvem de palavras da 

academia. 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 48 - Nuvem de palavras da 

sociedade. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 49 - Nuvem de palavras do 

governo. 

 

 



Transferência de Tecnologia Universidade-Empresas na RIS3 Norte Portugal 

Ana Vanessa de Almeida Marques Martins 126 

 

A tabela 8 sintetiza os resultados obtidos. 

Tabela 8 - Síntese dos resultados 

 Indústria Academia Sociedade Governo 
Colaboração com IES 100%. - 100%. 100%. 
Colaboração com Indústria - 100%. - - 

Forma mais frequente dessa 
colaboração 

100% contratação de estagiários 
ou orientação de alunos de 
mestrado ou doutoramento. 

- 100% utilização de instalações 
ou equipamento pertencentes a 
IES; assistir a formações, 
seminários ou workshops; para 
solucionar um problema na 
associação a curto prazo. 

100% assistir a formações, 
seminários ou workshops. 

Principal vantagem de 
colaborar com IES 

Desenvolvimento de 
competências e garantia de 
recursos humanos qualificados. 

- Desenvolvimento de 
competências. 

Desenvolvimento de novo 
potencial de inovação. 

Principal fonte de aquisição 
de conhecimento externo 

70% Fornecedores (Empresas); 
100% Associados (Clusters). 

- 100% Instituições Públicas 
(Turismo de Portugal; Agências 
públicas do ministério da 
economia e do ministério do 
ambiente). 

83% Fornecedores; 
83% IES. 

Iniciativa para colaborar 100% Indústria. 100% Academia. 100% Sociedade. 83% Parceiros de cooperação. 

Projetos de investigação que 
deram origem a TT 

- 100% dos centros tiveram 
projetos, sendo que 69% 
envolviam empresas. 

- - 

Razões principais que levam a 
ter contacto com IES 
(indústria no caso da 
academia) 

Aquisição de conhecimento, 
seguindo-se a relevância dos 
recursos humanos. 

Proximidade ao mercado (80%), 
seguindo-se necessidades de 
obter financiamento (30%).  

Diversas (base de associados; 
relacionamento com 
investigadores de IES; criação 
de um cluster, etc.). 

Aquisição de conhecimento, 
seguindo-se a relevância dos 
recursos humanos. 

Existência de potencial nos 
âmbitos de atuação 
identificados 

92,31% acredita existir 
potencial. 

Opinião diversificada, embora, 
de um modo geral, consideram 
existir potencial. 

100% acredita existir potencial. 100% acredita existir potencial. 

Alterações à RIS3 Norte 

53,85% não adicionava mais 
nenhum âmbito; 38,46% 
adicionaria mais âmbitos de 
forma a corresponder mais à sua 

50% não adicionava mais 
nenhum âmbito; 50% 
adicionava âmbitos para incluir 

100% faria ajustes de forma a 
corresponder melhor às suas 
preocupações empresarias ou 

83,33% não adicionava mais 
nenhum âmbito; 16,67% 
adicionava um outro âmbito, 
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Fonte: Elaboração própria.

atividade; 7,69% reformulava 
tudo. 

as suas preocupações e as 
necessidades da população. 

para aproveitar melhor os ativos 
territoriais. 

nomeadamente, a transformação 
agroalimentar. 

Adicional 

Pouca DE; pouca diferença entre 
a RIS3 e estratégias anteriores; 
aplicação em territórios do 
interior; pouco apoio efetivo; 
reprovação do processo de 
identificação das áreas 
prioritárias; desinteresse das 
autoridades. 
Existe massa crítica e ativos 
territoriais únicos. 

Contemplação de só alguns tipos 
de produtos; preocupações com 
a correta afetação das fontes de 
financiamento público; falta de 
parcerias. 
Existem importantes 
colaborações e recursos. 

Incerteza se a região está a 
conseguir abarcar os âmbitos de 
atuação identificados; 
resistências e dificuldades na 
aplicação da RIS3. 
Existem diversos exemplos de 
trabalho a ser desenvolvidas nas 
áreas da RIS3. 

Contemplação de só alguns tipos 
de produtos; falta de articulação 
entre organizações; pouco 
apoio. 
Existem projetos orientados 
para a RIS3 e as empresas estão 
a desempenhar um trabalho 
interessante. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSÃO 
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Neste último capítulo serão expostos os principais resultados do estudo 

enquadrados com a literatura existente, bem como, serão abordadas as contribuições desta 

investigação, limitações e delineadas as oportunidades para investigações futuras. 

6.1. Conclusões da Investigação 

Esta investigação foi motivada pelo objetivo principal de estudar as perceções dos 

stakeholders regionais sobre a RIS3 e de analisar a TT universidade-empresa, com a 

ambição de contribuir para o hiato decorrente da escassez de estudos que abordem estas 

mesmas questões. De forma a alcançar esse fim, definimos os objetivos específicos de 

investigação, já expostos na introdução e, adiante, as conclusões apresentadas para cada 

um desses objetivos. 

i.) Estudar a TT entre a indústria e a academia; a sociedade e a academia e o 

governo e a academia e as razões para esta existir. 

Todos os atores da amostra colaboraram com IES durante o período de análise, 

sendo que essas mesmas colaborações assumiram diferentes formas, dependendo de cada 

um dos atores da QH. No caso da indústria, este contacto foi estabelecido através da 

contratação de estagiários ou orientação de alunos de mestrado ou doutoramento; as 

colaborações sociedade-academia assumiram, principalmente, a forma de utilização de 

instalações ou equipamento pertencentes a IES, ao assistir a formações, seminários ou 

workshops oferecidos por IES ou, ainda, para solucionar um problema a curto prazo. Por 

fim, tratando-se dos atores do governo, este contacto foi estabelecido, maioritariamente, 

através de formações, seminários ou workshops oferecidos por IES, o que corrobora a 

literatura consultada (Berawi, 2016; Jonsson et al., 2015).  

No que diz respeito às vantagens para colaborar com IES, o desenvolvimento de 

competências, a garantia de recursos humanos qualificados e o desenvolvimento de novo 

potencial de inovação são as mais relevantes. Estes resultados referem-se a atividades 

relacionadas com as três funções que são incumbidas às IES (Secundo et al., 2017b; 

Marques, 2005). Importa evidenciar que a especialização e partilha de custos 

caracterizou-se como a vantagem menos relevante. 

Verifica-se que os fornecedores, associados, IES e as instituições públicas 

constituem a principal fonte de aquisição de conhecimento externo, o que está em linha 

com o estudo de Kanama e Nishikama (2017), já que o conhecimento pode ser adquirido 

de qualquer organização externa. 
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Constata-se que são sempre os próprios atores a tomar a iniciativa para colaborar, 

excetuando no caso dos atores do governo que declaram serem, sobretudo, os parceiros 

de cooperação. 

Relativamente aos atores da academia, todos os centros de investigação 

colaboraram com a indústria e estiveram envolvidos em projetos de investigação que 

originaram em processos de TT, uma vez que que 69% desses projetos integravam 

empresas.  

No que concerne às razões principais que fomentam a indústria a ter contacto com 

IES, estas prendem-se com a aquisição de conhecimento e pela importância dos recursos 

humanos, semelhante ao que sucedo no caso dos atores do governo, corroborando a 

literatura consultada (Miller et al., 2018; De Beer et al., 2017). Podemos concluir que as 

universidades são tidas como organizações responsáveis pela formação de recursos 

humanos, transferência de conhecimento e o desenvolvimento da região. Através das 

políticas de inovação, as universidades são estimuladas a envolverem-se com a indústria 

e a sociedade (McAdam et al. 2017), o que de facto está espelhado nos resultados obtidos.  

A proximidade ao mercado e a necessidade de obter financiamento foram a 

motivação para os centros de investigação fomentarem a ligação à indústria, estando em 

conformidade com estudos realizados (Pinto & Fernández-Esquinas, 2018; Cartaxo & 

Godinho, 2017; Marinelli & Elena-Perez, 2017). Foi também salientado o dever que os 

centros de investigação sentem em contribuir para o desenvolvimento da competitividade 

das empresas, o que contribuirá, por último, para o desenvolvimento regional. 

Estamos a assistir a uma mudança no modo como as relações com as IES são 

encaradas, pois podemos reforçar a evolução destas, nomeadamente pela realidade de 

serem caracterizadas, atualmente, como fonte de aquisição de conhecimento, o que vai ao 

encontro do sugerido por Teixeira e Monteiro (2018). 

 

ii.) Perceber o conhecimento que os atores locais possuem sobre a RIS3  

Tal como seria de esperar, nem todos os atores estavam familiarizados com o 

conceito da RIS3. No entanto, a maior parte dos atores estava ciente da existência deste 

conceito, apesar de que apenas uma minoria possuía um conhecimento vasto sobre o 

mesmo. De acordo com a literatura (Kopczynska & Ferreira, 2018), esta realidade 

(conhecimento inapropriado por parte dos decisores políticos e dos stakeholders) pode 

limitar a obtenção dos objetivos esperados da estratégia.  
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Os resultados do estudo evidenciaram, ainda, que a perceção dos atores acerca da 

adequação da RIS3 Norte não corresponde à adequação da RIS3 definida pelos decisores 

políticos. 

 

iii.) Compreender as perceções dos atores acerca do potencial dos domínios 

identificado das RIS3 e o trabalho que tem sido desenvolvido 

De salientar que, de um modo geral, os atores consideram existir potencial nos 

âmbitos de atuação identificados, apesar dos atores da academia terem sido mais 

reticentes, devido às características e ativos distintivos e únicos que a região possui. Tal 

como defendido na literatura (e.g., Krammer, 2017; Virkkala et al., 2017; Gianelle et al., 

2014; Arancegui et al., 2011; Foray et al., 2009), a RIS3 consiste numa análise que 

permite conhecer as forças exclusivas da região, tendo em conta o local. 

Do estudo, verificou-se, ainda, que um grande número de parceiros efetuava 

alterações ou adicionava outros âmbitos à RIS3 Norte. Os resultados revelaram não existir 

unanimidade sobre o desenvolvimento do processo de DE que é o que distingue a RIS3 

de políticas anteriores (OECD, 2013). A título de exemplo, dentro da hélice da indústria 

houve testemunhos distintos sobre esse mesmo processo, justificando que a indústria não 

foi envolvida e que o processo foi o mesmo de estratégias anteriores, levando a que esta 

não esteja ajustada à realidade empresarial e não seja possível observar grandes diferenças 

entre esta estratégia e as anteriores. Esta realidade parece confirmar a observação de 

Komninos et al. (2014), dizendo que o processo de DE consiste, por vezes, numa 

colaboração entre consultores e um número limitado de stakeholders e vai ao encontro 

dos resultados de outros estudos, evidenciando um envolvimento pequeno das empresas 

e sociedade (e.g., Lundström & Mäenpää, 2017; Gheorghiu, Uyarra, Scerri, Castillo & 

Harper, 2014). Por outro lado, houve testemunhos contraditórios, atestando que a RIS3 

resultou de uma auscultação a todos os atores da região. Podemos, deste modo, concluir 

que a dificuldade deste processo poderá residir na falta de informação sobre como 

implementar este, tal como verificado em Del Castillo Hermosa et al. (2015) e de como 

integrar os diversos atores regionais (Estensoro & Larrea, 2016). 

Os atores da indústria estão conscientes da necessidade de envolver mais 

stakeholders regionais, de salientar que a RIS3 recomenda o envolvimento dos atores da 

QH (Marinelli & Elena-Perez, 2017; Mieskowski & Kardas, 2015) e o conhecimento 

empreendedor é fundamental no processo de DE (Lundström, & Mäenpää, 2017; Healy, 
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2016; Camagni & Capello, 2013) e, também, são precisamente os empreendedores que 

ganham mais se o processo correr bem. Por conseguinte, seria importante que eles 

tivessem uma voz mais ativa neste processo. Sugerimos que a RIS3 Norte encontre um 

modo de estimular os atores regionais a laborar de maneira efetiva em conjunto para o 

bem-estar da região, salientando que os participantes da amostra manifestaram esse 

interesse. 

Ao longo deste estudo, verificou-se algumas preocupações por parte dos atores 

associadas à RIS3, como por exemplo a falta apoio efetivo ou a exclusão de alguns 

domínios. No entanto, esta estratégia defende a especialização em áreas com vantagens 

comparativas ou emergentes (OECD, 2013), ou seja, consiste num processo em que se 

devem definir prioridades em áreas com massa crítica capaz de contribuir para a 

competitividade regional (Marinelli & Elena-Perez, 2017; Kroll et al., 2016). A opinião 

dos atores da indústria é de que diversas iniciativas da RIS3 ocorrem em grandes cidades 

e em pequenas é mais complexo de ocorrerem, no entanto, a RIS3 defende que qualquer 

região necessita de se especializar (Foray, 2014).  

 

iv.) Estudar o networking existente entre as várias organizações auscultadas 

Podemos observar que maior parte dos atores se encontra interligada e os 

resultados realçam o interesse, reconhecimento e a importância de cooperações entre 

organizações pertencentes a diferentes hélices para o aumento da competitividade e o 

crescimento regional, salientando a necessidade sentida para o desenvolvimento de 

colaborações pelos atores. Constatamos também, a falta de articulação sentida entre 

diferentes organizações e temos a convicção de que este networking entre os atores só 

resultara em pleno se houver uma efetiva aproximação entre os atores da QH 

reconhecidamente indispensável no crescimento regional, no entanto a compreensão de 

como desenvolver e sustentar tais colaborações permanece limitada (McAdam & 

Debackere, 2018) e envolvem custos de tempo e esforço (Rinaldi et al., 2018). 

Em suma, temos de questionar se a obrigação em desenvolver uma RIS3 para ter 

acesso aos fundos europeus (Krammer, 2017; Virkkala et al., 2017; Capello & Kroll, 

2016) levou a um desenvolvimento efetivo da RIS3, já que os resultados evidenciam a 

falta de apoio efetivo, o desinteresse de instituições relevantes para o processo, o número 

limitado de produtos abrangidos na estratégia e até incertezas relativamente à forma como 

o processo de DE foi posto em prática, etc.. Uma vez que a RIS3 se assume como uma 

política que não desperdiça investimentos (EC, 2010) e que deve consistir num processo 
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contínuo e de monitorização (Carayannis et al., 2018; Aranguren et al., 2015; Del Castillo 

Hermosa et al., 2015) de forma a poder redefinir e reavaliar as prioridades em função da 

evolução registada (Marinelli & Elena-Perez, 2017), os decisores políticos poderiam 

aproveitar para fomentar um envolvimento mais ativo dos atores regionais e de explorar 

o potencial existente de modo a transformar a economia regional. No entanto, tal necessita 

de uma visão clara à longo prazo, onde as políticas de ensino (superior); I&D, inovação, 

empreendedorismo, investimento estrangeiro, mercado de trabalho, de imigração, etc. 

têm de prosseguir o mesmo objetivo, tanto a nível regional, nacional ou supranacional 

(Tiits et al., 2015). 

De realçar que a probabilidade da estratégia falhar é tanto maior quanto menor 

forem as indústrias e parceiros-chave explorados (Komninos et al., 2014). 

6.2. Contribuições, Limitações e Sugestões para Futuras Investigações 

Com a realização desta dissertação, pensamos ter dado um contributo significativo 

no que se refere ao processo de TT entre os atores regionais, dando a conhecer a 

importância das relações entre estes para o crescimento e desenvolvimento regional, para 

além de oferecer uma visão geral sobre as perceções e o conhecimento dos atores 

regionais do Norte sobre a RIS3. De destacar a chamada de atenção para um ajustamento 

das necessidades de desenvolvimento de tecnologia por parte da indústria da região que 

podem não estar contempladas nos domínios da RIS3; existe uma necessidade de 

avaliação e reajustamento permanente dos domínios prioritários da RIS3 por parte dos 

decisores políticos regionais para fazer face às necessidades reais da indústria/mercado, 

ouvindo os diferentes atores da região, tendo em consideração que as características da 

região são muito díspares (por exemplo, zonas rurais vs zonas urbanas; forte concentração 

empresarial vs produção predominantemente agroalimentar; recursos humanos altamente 

qualificados vs recursos humanos pouco qualificados). 

Esperamos que este estudo possa vir a ter implicações futuras, tanto na 

comunidade académica como na empresarial e governamental. Nesta última desejamos 

servir de referência para futuras políticas e a nível académico anseia-se ter despertado o 

interesse noutros investigadores para desenvolver estudos que reforcem a importância e 

o potencial da TT e da RIS3 no desenvolvimento, tanto regional, como nacional. Numa 

perspetiva empresarial e económica, importa realçar a importância das IES enquanto 

fonte de conhecimento. 
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No entanto, estes tipos de investigação envolvem sempre algumas limitações, e 

esta não foi exceção. Assim sendo, importa referi-las e salientar que deverão ser tidas em 

consideração em futuras investigações.  

A primeira limitação decorre da falta de conhecimento sobre a RIS3 dos 

inqueridos, apesar da nossa familiaridade com o conceito tudo nos parecer simples, não 

o é para quem não esteja envolvido com as questões das políticas da UE.  

A segunda limitação está relacionada com o facto de os resultados estarem 

limitados a uma região específica, com características distintivas, únicas e a um contexto 

muito particular, levando a que alguns dos resultados não possam ser generalizados 

noutros contextos, sendo que cada região tem de encontrar a sua própria solução 

(Aranguren et al., 2015). 

Outra limitação prende-se com a falta de vontade de colaborar por parte de 

algumas organizações convidadas, influenciando, assim, os resultados do estudo, pois 

seria plausível observar alterações nos resultados se mais tivessem respondido à nossa 

solicitação. 

A quarta limitação decorre da realidade de se tratar de um estudo qualitativo, 

significando que os resultados não podem ser generalizados para a população, apenas para 

a amostra em estudo. 

De toda a forma e face ao exposto, esperamos ter evidenciado a importância das 

questões que foram objetivo de estudo e sugerir a prossecução de mais estudos nesta linha 

de investigação.  

Em investigações futuras, seria interessante incluir um leque maior de parceiros, 

sendo, desta forma, possível desenvolver e complementar os dados e análises já existente 

e, até, conseguir a prossecução de um estudo de natureza quantitativa de modo a testar 

um modelo empírico mais robusto. 

Uma segunda proposta passaria por aplicar o mesmo estudo a uma amostra de 

maior dimensão, nomeadamente a duas ou mais regiões de Portugal, a fim de testar a 

aplicação a outras realidades e atores territoriais, ou até confrontar este estudo com a 

realidade espanhola, de uma região transfronteiriça com uma região portuguesa, visto que 

a inovação beneficia da proximidade geográfica (Doloreux & Gomez, 2017). Existindo 

alguns escassos exemplos de cooperação transfronteiriça no campo da RIS3 (e.g., Healy, 

2016), esta última sugestão contribuiria para uma lacuna existente na literatura, já que os 

CBRIS constituírem um campo de investigação pouco estudado (Trippl, 2010) e a 
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identificação de complementaridades com outras regiões é uma peça-chave na RIS3 

(Gianelle et al., 2014).  

No futuro, seria, ainda, pertinente entender de que forma o processo de DE foi 

desenvolvido na região Norte, dada a insatisfação presente por parte de alguns atores 

regionais. Sugerimos a necessidade de maior clarificação sobre o conceito e da forma 

como este foi concebido e implementado na região. 

Por último, aconselha-se a realização de estudos que aprofundem outras variáveis 

para estudar a TT, já que as patentes e licenças de utilização se mostraram pouco 

relevantes na nossa amostra. Apenas 5 de 22 atores declaram ter comprado patentes ou 

adquirido licenças pertencentes a IES, apesar do incentivo político para comercializar o 

conhecimento universitário através de patentes (Jonssons et al., 2015). 

As sugestões anteriormente descritas constituem apenas inspirações que podem 

ser o fio condutor para futuras investigações, permitindo um maior aprofundamento sobre 

as temáticas que foram analisadas. 
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Anexo A - Domínios de Especialização  
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Fonte: INE. 

Figura 50 - Número de empresas em Portugal e no Norte das principais atividades da Economia 

da Saúde. 

 

 

Fonte: INE. 

Figura 51 - Número de pessoas ao serviço em Portugal e no Norte das principais atividades da 

Economia da Saúde. 
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Fonte: INE.  

Figura 52 - Volume de negócios (€) em Portugal e no Norte das principais atividades da 

Economia da Saúde. 

 

 

Fonte: INE.  

Figura 53 - Valor acrescentado bruto (€) em Portugal e no Norte das principais atividades da 

Economia da Saúde. 
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Fonte: INE.  

Figura 54 - Valor dos produtos exportados (€) no Norte para o ano 2015, 2016 e 2017 das 

principais atividades da Economia da Saúde. 

 

 

Fonte: INE.  

Figura 55 - Número de empresas em Portugal e no Norte das principais atividades da Economia 

da Cultura, Criação e Moda. 

69 359 997

41 164 731

127 734 908

141 333

1 641 641

490 248

70 596 456

42 946 223

133 103 325

737 480

2 756 890

104 759

98 081 035

69 858 577

113 081 176

600 599

2 641 332

90 638

0 50 000 000 100 000 000 150 000 000

Fabricação de produtos farmacêuticos de
base e de preparações farmacêuticas

Fabricação de instrumentos e material
médico‐cirurgico

Comércio por grosso de produtos
farmacêuticos

Comércio a retalho de produtos
farmacêuticos, em estabelecimentos…

Comércio a retalho de produtos médicos e
ortopédicos, em estabelecimentos…

Atividades de saúde humana

2017 2016 2015



Transferência de Tecnologia Universidade-Empresa na RIS3 Norte Portugal 

Ana Vanessa de Almeida Marques Martins  153 

 

 

Fonte: INE.  

Figura 56 - Número de pessoas ao serviço em Portugal e no Norte das principais atividades da 

Economia da Cultura, Criação e Moda. 

 

 

Fonte: INE.  

Figura 57 - Volume de negócios (€) em Portugal e no Norte das principais atividades da 

Economia da Cultura, Criação e Moda. 
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Fonte: INE.  

Figura 58 - Valor acrescentado bruto (€) em Portugal e no Norte das principais atividades da 

Economia da Cultura, Criação e Moda.  

 
Fonte: INE.  

Figura 59 - Valor dos produtos exportados (€) no Norte para o ano 2015, 2016 e 2017 das 

principais atividades da Economia da Cultura, Criação e Moda. 
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Fonte: INE.  

Figura 60 - Número de empresas em Portugal e no Norte das principais atividades da Economia 

dos Recursos do Mar. 

 

 

Fonte: INE.  

Figura 61 - Número de pessoas ao serviço em Portugal e no Norte das principais atividades da 

Economia dos Recursos do Mar. 
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Fonte: INE.  

Figura 62 - Volume de negócios (€) em Portugal e no Norte das principais atividades da 

Economia dos Recursos do Mar. 

 

 

Fonte: INE.  

Figura 63 - Valor acrescentado bruto (€) em Portugal e no Norte das principais atividades da 

Economia dos Recursos do Mar. 
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Fonte: INE.  

Figura 64 - Valor dos produtos exportados (€) no Norte para o ano 2015, 2016 e 2017 das 

principais atividades da Economia dos Recursos do Mar. 

 

 

Fonte: INE.  

Figura 65 - Número de empresas em Portugal e no Norte das principais atividades da Economia 

do Capital Humano e Serviços Especializados. 
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Fonte: INE. 

Figura 66 - Número de pessoas ao serviço em Portugal e no Norte das principais atividades da 

Economia do Capital Humano e Serviços Especializados. 

 

 

Fonte: INE.  

Figura 67 - Volume de negócios (€) em Portugal e no Norte das principais atividades da 

Economia do Capital Humano e Serviços Especializados. 
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Fonte: INE.  

Figura 68 - Valor acrescentado bruto (€) em Portugal e no Norte das principais atividades da 

Economia do Capital Humano e Serviços Especializados. 

 

 
Fonte: INE.  

Figura 69 - Valor dos produtos exportados (€) no Norte para o ano 2015, 2016 e 2017 das 

principais atividades da Economia do Capital Humano e Serviços Especializados. 
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Fonte: INE.  

Figura 70 - Número de empresas em Portugal e no Norte das principais atividades da Economia 

das Indústrias da Mobilidade e Ambiente. 

 

Fonte: INE.  

Figura 71 - Número de pessoas ao serviço em Portugal e no Norte das principais atividades da 

Economia das Indústrias da Mobilidade e Ambiente. 
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Fonte: INE.  

Figura 72 - Volume de negócios (€) em Portugal e no Norte das principais atividades da 

Economia das Indústrias da Mobilidade e Ambiente. 

 

Fonte: INE.  

Figura 73 - Valor acrescentado bruto (€) em Portugal e no Norte das principais atividades da 

Economia das Indústrias da Mobilidade e Ambiente. 
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Fonte: INE.  

Figura 74 - Valor dos produtos exportados (€) no Norte para o ano 2015, 2016 e 2017 das 

principais atividades da Economia das Indústrias da Mobilidade e Ambiente. 

 

 

Fonte: INE.  

Figura 75 - Número de empresas em Portugal e no Norte das principais atividades da Economia 

das Tecnologias de Largo Espectro. 
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Fonte: INE.  

Figura 76 - Número de pessoas ao serviço em Portugal e no Norte das principais atividades da 

Economia das Tecnologias de Largo Espectro. 

 

 

Fonte: INE.  

Figura 77 - Volume de negócios (€) em Portugal e no Norte das principais atividades da 

Economia das Tecnologias de Largo Espectro. 
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Fonte: INE.  

Figura 78 - Valor acrescentado bruto (€) em Portugal e no Norte das principais atividades da 

Economia das Tecnologias de Largo Espectro. 

 

 
Fonte: INE.  

Figura 79 - Valor dos produtos exportados (€) no Norte para o ano 2015, 2016 e 2017 das 

principais atividades da Economia das Tecnologias de Largo Espectro. 
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Fonte: INE.  

Figura 80 - Número de empresas em Portugal e no Norte das principais atividades da Economia 

dos Sistemas Agroambientais e Alimentação. 

 

 

Fonte: INE.  

Figura 81 - Número de pessoas ao serviço em Portugal e no Norte das principais atividades da 

Economia dos Sistemas Agroambientais e Alimentação para o ano 2013.  
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Fonte: INE.  

Figura 82 - Volume de negócios (€) em Portugal e no Norte das principais atividades da 

Economia dos Sistemas Agroambientais e Alimentação. 

 

 

Fonte: INE.  

Figura 83 - Valor acrescentado bruto (€) em Portugal e no Norte das principais atividades da 

Economia dos Sistemas Agroambientais e Alimentação. 
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Fonte: INE.  

Figura 84 - Valor dos produtos exportados (€) no Norte para o ano 2015, 2016 e 2017 das 

principais atividades da Economia dos Sistemas Agroambientais e Alimentação. 

 

 

Fonte: INE.  

Figura 85 - Número de dormidas e de pessoal ao serviço nos estabelecimentos hoteleiros da 

região Norte. 
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Fonte: INE.  

Figura 86 - Os dez principais mercados de dormidas na região Norte. 


