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1. Breve enquadramento do 

projeto
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Foco no desafio de transferir conhecimento 

NMP para a indústria transformadora…

NMP: Nanotecnologias, Materiais Avançados e Processos de Produção

• Foco em Key Enabling Technologies

• Potencial de reversão das tendências 

negativas na indústria transformadora 

europeia

• Como garantir que resultados de 

investigação NMP cheguem ao 

mercado?

* Fonte das imagens: High-level expert group on KETs (2015), “KETs: Time to Act”
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…agrupando 7 parceiros de 5 regiões que 

enfrentam o desafio em conjunto   

Toscana  
  

Vlaanderen 
  

Norte 
  

Nordrhein-
Westfalen   

Bucureşti 
Ilfov   
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EP1

PI1.1

PI1.2

Tipologia X

Tipologia Y

Tipologia Z

EP2

EP3

EP4

EP1. 
INVESTIGAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO

TECNOLÓGICO E

INOVAÇÃO

PI1.1/1A

INFRAESTRUTURAS DE

INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO…

PI1.2/1B

PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO

DAS EMPRESAS NA I&D, 
DESENVOLVIMENTO DE LIGAÇÕES

E SINERGIAS ENTRE EMPRESAS, 
CENTROS DE I&D E O SETOR DO

ENSINO SUPERIOR…

EP2. COMPETITIVIDADE DAS PME

EP3. ECONOMIA DE BAIXO TEOR EM CARBONO

EP4. QUALIDADE AMBIENTAL

EP5. SISTEMA URBANO

EP6. EMPREGO E MOBILIDADE DOS TRABALHADORES

EP7. INCLUSÃO SOCIAL E POBREZA

EP8. EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM AO LONGO VIDA

EP9. CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL E TIC

Investigação científica 

e tecnológica

Atividades de I&D 

empresarial

Clusters e redes de 

inovação

Valorização económica 

e transferência do 

conhecimento 

científico e tecnológico

Investimento 

empresarial em 

inovação

Instrumento de política pública em que o 

NMP-REG se foca na Região do Norte: 

Norte 2020 - PI1.2/1b

EIXO PRIORITÁRIO (EP) / 

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO (PI) NORTE 2020 TIPOLOGIAS DE INTERVENÇÃO NORTE 2020

…focando-se na melhoria de instrumentos 

existentes da política de coesão da UE
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...a desenvolver em 2 fases ao longo de 5 

anos

Fase 1
(2016-2019)

Fase 2
(2019-2021)

Partilha de soluções e desenvolvimento de planos de ação

• Troca de experiências sobre desafios, necessidades, 

estratégias e boas práticas

• Estudo de boas práticas e do seu potencial de transferência

• Desenvolvimento de planos de ação regionais

• Elaboração de recomendações para políticas regionais

Implementação e monitorização

• Implementação e monitorização dos planos de ação

• Sistematização de resultados do projeto



2. Balanço da 1ª fase do 

projeto
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O projeto envolveu a partilha de 

conhecimento entre parceiros europeus...

S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S9 S10

FASE 1 FASE 2 

Empoli (IT)

ABR16

Braga (PT)

JAN17

Leuven (BE)

JAN18 Bucareste (RO)

JUL18

Bucareste (RO)

SET16

S6

7 reuniões interregionais

Porto (PT)

DEZ18

• Mais de 35 participantes das entidades 

parceiras do projeto NMP-REG

• Mais de 60 stakeholders, especialistas externos 

e membros de outros projetos convidados

Colónia (DE)

JUL18
Florença (IT)

MAR19
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...a mobilização do grupo regional de  

stakeholders da Região do Norte

S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S9 S10

FASE 1 FASE 2 

Reunião 1
OUT16

Reunião 3
SET17

Reunião 4 
SET18

Reunião 2
MAR17

S6

4(+1) reuniões do grupo de stakeholders

+ Várias reuniões bilaterais

Reunião 5
MAR19

• Mais de 30 stakeholders envolvidos no projeto 

NMP-REG

• Distribuídos por mais de 15 entidades regionais e 

nacionais

Reuniões 

bilaterais
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...a identificação e publicação de boas 

práticas regionais…

S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S9 S10

FASE 1 FASE 2 

S6

4 boas práticas publicadas

Publicação das 

boas práticas 

regionais

https://www.interregeurope.eu/nmp-reg/good-practices/

INL CeNTI

Recolha de boas práticas, 

com participação de 

stakeholders

Programas 

Mobilizadores
EEC 2007-2013

Artigo com 

recomendações para 

políticas públicas
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...e a elaboração de trabalhos focados na 

melhoria do instrumento de política pública

S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S9 S10

FASE 1 FASE 2 

S6

Plano de Ação 
Versão Final

Recolha de elementos 

preliminares de diagnóstico

Innovation
delivery report

Plano de Ação
Ações Preliminares

https://www.interregeurope.eu/nmp-reg/library/

Innovation
delivery report

Plano de Ação 

preliminar

Poster da

Região Norte

Diversos relatórios e análises desenvolvidos
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...atividades que apoiaram a elaboração 

de um plano de ação regional…

Aprendizagem 

interregional

Input stakeholders

regionais

Requisitos do 

Interreg Europe

Princípio da 

viabilidade

• Limitar âmbito e número de ações

• Focar no instrumento de política pública selecionado

• Apostar na exequibilidade e evitar custos específicos

• Garantir resultados de curto prazo

PLANO DE AÇÃO NMP-REG PARA A REGIÃO DO NORTE

Capacitação institucional Modelos de governança Práticas de gestão

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA

MELHORIA DO INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA (NORTE 2020, PI1B)
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…e o desenvolvimento de um referencial 

estratégico mais amplo para a região

Linhas de ação

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 R

E
G

IO
N

A
L

V
IS

Ã
O

 E
 D

E
F
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IÇ

Ã
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 D
A

 

E
S

T
R

A
T

É
G

IA

Programas e 

fundos da UE 

pós-2020

Outros Instrumentos 

de Financiamento

• COMPETE 2020 

• Horizonte 2020

• COSME

• Linhas de crédito

• Capital de risco

• Business Angels

• ...

outras PI 

Outras medidas 

para além da 

melhoria de IPP

PI 1.2/1b

REFERENCIAL ESTRATÉGICO

* Fonte: CCDR-N (2018)



3. Plano de ação regional
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As reuniões do RSG foram o ponto de 

partida...



17

…para a identificação dos diversos 

desafios existentes nesta área

Fonte: CCDR-N, elaboração própria, baseado: Ratchev, S. (2012) Project NanoCom Final Report “Lowering Barriers for Nanotechnology Commercialisation via Open Innovation”; High-

level expert group on KETs (2015) “KETs: Time to Act”; Prester, J. et al. (2016) “Barriers to the implementation of key enabling technologies”; Kroll, H. et al. (2017) “An analysis of drivers, 

barriers and readiness factors of EU companies for adopting advanced manufacturing products and technologies”

BUROCRACIA, 

LEGISLAÇÃO E 

REGULAMENT.

ACESSO A 

SERVIÇOS E 

AGENTES DE 

APOIO / 

INTERMED.

LONG TIME TO 

MARKET / 

INCERTEZA

ACESSO E 

CUSTO DO 

FINANCIAMENTO

CUSTO DA I&D 

/ DEMONST. DA 

INOVAÇÃO

PROPRIEDADE 

INTELECTUAL / 

CERTIFICAÇÃO 

E SEGURANÇA

ACESSO A RH 

QUALIFICADOS E 

FORMAÇÃO

ACESSO A 

INFRAESTRUT. 

DE I&D
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ENQUADRAMENTO

ESTRATÉGICO E

REGULAMENTAR

DOS IPP*

GESTÃO DOS IPP

NOVOS IPP E

PERSPETIVAS PÓS-

2020

NOVOS PROJETOS

E MECANISMOS NOS

IPP EXISTENTES

Condicionantes aos 

apoios (inclui RIS3*)

Elegibilidade de 

beneficiários e de 

despesas

Outras disposições 

regulamentares

Divulgação das 

oportunidades de 

financiamento

Apresentação e 

receção de 

candidaturas

Análise e seleção de 

candidaturas

Acompanhamento 

dos projetos

Monitorização, 

conhecimento e 

capacitação

Novos projetos a 

procurar financiar

Outros mecanismos 

de ajustamento dos 

IPP

Novas medidas de 

política pública

Novos modelos de 

envolvimento de 

agentes

Prioridades 

estratégicas pós-2020

* IPP: Instrumento de Política Pública. RIS3: Estratégias de Especialização Inteligente 

...e potenciais melhorias do instrumento de 

política pública
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...a partir das quais foram propostas 5 

ações 

Ação 1. Criar sistema de informação integrado sobre oportunidades de 

financiamento para o desenvolvimento e adoção de NMP

Ação 2. Desenvolver ferramentas de apoio à tomada de decisão regional 

focadas nas dinâmicas do setor das NMP

Ação 3. Constituir a Plataforma de Especialização Inteligente da prioridade 

RIS3 “Sistemas Avançados de Produção”

Ação 4. Facilitar a atribuição de apoio regional a projetos NMP de elevada 

qualidade não financiados pelo Horizonte 2020

Ação 5. Promover o lançamento de avisos temáticos para apoiar projetos 

regionais enquadrados nas prioridades RIS3

Capacitação 

institucional 

Modelo de 

governação

Práticas de 

gestão
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1. Criar sistema de informação integrado 

sobre oportunidades de financiamento 

para o desenvolvimento e adoção de NMP

NECESSIDADES

IDENTIFICADAS
OBJETIVOS OPERACIONALIZAÇÃO

• Fragmentação dos apoios ao 

desenvolvimento e adoção de 

NMP, disponíveis a nível 

regional

• Desconhecimento, por parte de 

potenciais beneficiários, de 

oportunidades de financiamento 

para o desenvolvimento e 

adoção de NMP

• Insuficiência de informação 

estruturada, integrada e prática 

sobre os diferentes mecanismos 

de apoio ao desenvolvimento e 

adoção de NMP existentes

• Mapeamento das oportunidades 

de financiamento existentes para 

o desenvolvimento e adoção de 

NMP na Região do Norte

• Definição de um mecanismo de 

atualização periódica da 

informação produzida

• Desenvolvimento de um 

catálogo/ferramenta online, 

publicação e sua divulgação

• Avaliação de impactos e eventual 

adaptação do catálogo/ 

ferramenta disponibilizada

• Criar mecanismos para a 

divulgação de informação 

atualizada, integrada e acessível 

acerca de oportunidades de 

financiamento para o 

desenvolvimento e adoção de 

NMP na Região do Norte

• Promover a capacitação de 

potenciais beneficiários de 

mecanismos de apoio

• Promover uma maior procura e 

utilização adequada dos 

mecanismos de apoio disponíveis
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2. Desenvolver ferramentas de apoio à 

tomada de decisão regional focadas nas 

dinâmicas do setor das NMP

OPERACIONALIZAÇÃO

• Insuficiência de conhecimento 

produzido acerca das dinâmicas 

regionais do setor das NMP, de 

utilidade para decisores 

políticos, clusters, associações 

empresariais, empresas, 

instituições de ensino, centros 

de investigação e tecnológicos 

• Limitações decorrentes da 

insuficiência de informação 

refletidas ao nível da atuação 

dos diversos agentes

• Recolha de dados secundários 

acerca das dinâmicas do setor 

das NMP na Região do Norte

• Recolha de dados primários, com 

o apoio do RSG do projeto NMP-

REG

• Desenvolvimento de análises de 

apoio à tomada de decisão de 

diversos agentes, publicação e 

sua divulgação

• Avaliação de impactos e eventual 

adaptação das análises 

produzidas

• Criar mecanismos para a 

divulgação de informação 

atualizada e acessível acerca das 

dinâmicas específicas do setor das 

NMP na Região do Norte

• Promover a capacitação dos 

diversos agentes com intervenção 

no setor das NMP

• Promover uma tomada de decisão 

mais informada e concertada

NECESSIDADES

IDENTIFICADAS
OBJETIVOS
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3. Constituir a Plataforma de 

Especialização Inteligente da prioridade 

RIS3 “Sistemas Avançados de Produção”

OPERACIONALIZAÇÃO

• Modelo de governação da RIS3 

regional ainda não 

implementado, incluindo as 

Plataforma de Especialização 

Inteligente (PEI) 

• Reconhecimento da 

necessidade de revisão de 

prioridades de aposta regional e 

de monitorização dos resultados 

da implementação da RIS3 do 

Norte

• Obtenção de consentimento de 

stakeholders para a partilha de 

contactos com outras unidades 

da CCDR-N/AG

• Constituição formal da PEI 

“Sistemas Avançados de 

Produção”

• Definição de um programa de 

trabalhos para a PEI

• Monitorização dos resultados da 

atividade da PEI “Sistemas 

Avançados de Produção”

• Tirar proveito das dinâmicas já 

criadas nas reuniões do RSG do 

projeto NMP-REG para a 

Plataforma de Especialização 

Inteligente a constituir

• Apoiar a implementação do 

modelo de governação da RIS3 

regional

• Reforçar a relevância da aposta 

nas NMP/Sistemas Avançados de 

Produção na RIS3 regional 

NECESSIDADES

IDENTIFICADAS
OBJETIVOS
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4. Facilitar a atribuição de apoio regional a 

projetos NMP de elevada qualidade não 

financiados pelo Horizonte 2020

OPERACIONALIZAÇÃO

• Insuficiência de articulação entre 

diferentes mecanismos de apoio 

ao desenvolvimento e adoção de 

NMP, aplicáveis a nível regional 

• Escassez de financiamento para 

projetos regionais de elevada 

qualidade

• Apoio à preparação e lançamento 

de um aviso que utiliza o Selo de 

Excelência como critério de 

seleção

• Seleção e aprovação de projetos 

submetidos ao aviso

• Monitorização dos resultados do 

aviso e avaliação de eventual 

necessidade de adaptação e/ou 

lançamento de avisos adicionais

• Apoiar projetos regionais de 

qualidade na área das NMP

• Promover uma maior articulação e 

sinergias entre diferentes 

mecanismos de apoio ao 

desenvolvimento e adoção de 

NMP a nível regional

• Considerar, a nível regional, 

critérios de avaliação semelhantes 

aos considerados no âmbito do 

Horizonte 2020, promovendo uma 

maior eficiência nos processos

NECESSIDADES

IDENTIFICADAS
OBJETIVOS
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5. Promover o lançamento de avisos 

temáticos para apoiar projetos regionais 

enquadrados nas prioridades RIS3

OPERACIONALIZAÇÃO

• Diferenças consideráveis entre 

características de projetos NMP 

e projetos de diferentes áreas 

temáticas

• Publicação de avisos genéricos, 

aos quais se candidatam e nos 

quais concorrem projetos de 

áreas temáticas completamente 

diferentes 

• Apoiar projetos regionais de 

qualidade na área das NMP

• Direcionar especificamente os 

mecanismos de apoio para áreas 

de aposta regional, através do 

lançamento de avisos temáticos 

regionais de apoio à inovação 

empresarial

• Promover a comparabilidade entre 

projetos e facilitar a sua avaliação 

e seleção

• Reconhecimento da necessidade 

de implementação de avisos 

temáticos por parte da PEI

• Apoio à preparação e lançamento 

de um aviso temático para 

prioridade(s) da RIS3 do Norte

• Seleção e aprovação de projetos 

submetidos ao aviso

• Monitorização dos resultados do 

aviso e avaliação de eventual 

necessidade de adaptação e/ou 

lançamento de avisos adicionais

NECESSIDADES

IDENTIFICADAS
OBJETIVOS
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...cuja implementação será

Monitorizada ao longo dos próximos 2 anos

• Através de sistema de monitorização a estabilizar com parceiros NMP-REG 

até ao final da 1ª fase

Sem recurso a dotações específicas do projeto NMP-REG

• Utilizando recursos internos

• Alocando à dotação de avisos fundos do Norte 2020

Com suporte dos membros do RSG

• Análise do plano de ação regional 

• Apoio à recolha de informação primária

• Promoção da articulação com iniciativas relacionadas 

• Acompanhamento da implementação das ações
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