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1. Programa Interreg Europe

Projeto de Cooperação Interregional

O objetivo de um projeto de cooperação inter-regional é melhorar, através do intercâmbio de

experiências, o desempenho dos instrumentos da política de desenvolvimento regional das

regiões participantes.

Para reforçar o foco nos resultados, um projeto de cooperação inter-regional é estruturado em duas

fases:

• Fase 1 - Dedicada à aprendizagem inter-regional, à exploração das lições aprendidas nas ações de

cooperação e à elaboração de planos de ação para a melhoria dos instrumentos de política;

• Fase 2 - Dedicada à monitorização da implementação de cada plano de ação. Quando

relevante, podem ser também testadas ações piloto durante esta fase.

Em termos de resultados, a cooperação pode influenciar os instrumentos de política de várias

formas:

• Tipo 1: implementação de novos projetos (por exemplo, implementar novos projetos a serem

financiados pelos programas);

• Tipo 2: alteração na gestão do instrumento de política (por exemplo, ao nível da monitorização,

avaliação, seleção ou governação);

• Tipo 3: mudança no foco estratégico do instrumento de política (por exemplo, modificar

medidas existentes ou até criar novas medidas).
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2. Projeto MONITORIS3

Objetivo Geral 

O MONITORIS3 é um projeto de cooperação europeu que tem como objetivo principal melhorar os

instrumentos de política através da troca de experiências ao nível de mecanismos de monitorização e

metodologias de desenvolvimento de políticas no âmbito da implementação das estratégias

regionais de especialização inteligente (RIS3).

Fases do projeto

• Fase 1 (01/01/2017 a 31/12/2019):

 Mapeamento dos sistemas de monitorização em torno dos instrumentos de política

visados pelo projeto;

 Realização de iniciativas interregionais de intercâmbio de políticas;

 Identificação de boas práticas e realização de visitas de estudo;

 Elaboração dos planos de ações regionais de melhoria do instrumentos de política;

• Fase 2 (01/01/2020 a 31/12/2021):

 Implementação e monitorização dos planos de ações regionais.
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2. Projeto MONITORIS3

Instrumento de política do Norte

O instrumento de política visado pelo projeto é a contratação de recursos humanos altamente

qualificados prevista no NORTE 2020 com o objetivo de qualificar o Sistema Regional de Inovação,

melhorando as capacidades científicas e tecnológicas dos centros de investigação e de interface e a

transferência de conhecimento para as PME.

O plano visa a melhoria da monitorização dos instrumentos de política relativos à contratação

de recursos humanos altamente qualificados do NORTE 2020, devidamente enquadrada no

sistema de monitorização da RIS3 NORTE, tendo como objetivo duas dimensões de melhoria de

políticas, designadamente:

• Melhoria da capacitação institucional na monitorização de instrumentos de política,

através da recolha, sistematização e análise de informação sobre a monitorização do

instrumento de política visado pelo projeto e outros instrumentos de política relacionados;

• Melhoria do modelo de governação, através do envolvimento dos principais stakeholders no

acompanhamento do instrumento de política previsto pelo projeto, devidamente enquadrado no

sistema de monitoração da RIS3 NORTE, de forma a produzir recomendações relevantes para o

seu aperfeiçoamento.

Plano de Ação Regional do Norte
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3. Grupo Regional de Stakeholders

Função e Composição

• O grupo regional de stakeholders assegura que o nível de aprendizagem interregional não ocorre

apenas ao nível individual da instituição participante no projeto mas também ao nível dos

stakeholders relevantes de cada região.

• O envolvimento dos stakeholders é efetuado através da organização de reuniões tendo como

objetivo partilhar o trabalho desenvolvido e as lições aprendidas no âmbito do projeto, bem

como permitir que cada stakeholder possa contribuir com propostas de melhoria do

instrumento de política. Este grupo de stakeholders regionais é assim responsável por acompanhar

a monitorização do plano de ação regional a ser implementado na segunda fase do projeto.
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3. Grupo Regional de Stakeholders

3ª Reunião – Ordem de Trabalhos

1. Enquadramento do projeto e dos trabalhos do grupo regional de

stakeholders

2. Monitorização da implementação dos instrumentos de política do

projeto MONITORIS3: apresentação do relatório de 2020

3. Inquérito às atitudes de inovação das empresas: apresentação do

relatório

4. Apoio à contratação de recursos humanos qualificados: experiência

e desafios futuros

5. Outros assuntos de interesse
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