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A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) divulga o
documento “Análise de redes aplicada à RIS3 do Centro 2014-2020”, dando continuidade ao
esforço de acompanhamento e monitorização regular da implementação da Estratégia de
Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente para a Região Centro 2014-2020
(RIS3 do Centro).
Neste documento, a metodologia de análise de redes é aplicada aos projetos do PORTUGAL
2020 com investimento na Região Centro, alinhados com a RIS3 do Centro 2014-2020,
permitindo evidenciar as relações que se estabelecem entre diferentes tipos de elementos de
forma intuitiva. Assim, ao longo do documento, são apresentados diversos diagramas (grafos)
que ilustram as relações entre as várias dimensões da RIS3 do Centro – plataformas de
inovação, linhas de ação, domínios diferenciadores temáticos/prioridades transversais e
atividades económicas dos projetos – e também a articulação entre essas dimensões da RIS3
do Centro e os domínios prioritários da ENEI 2014-2020. Conclui-se com um resumo por
plataforma de inovação da RIS3 do Centro, evidenciando as principais conclusões sobre as
várias dimensões da análise relacional.
As relações existentes entre os diferentes elementos/atributos são representadas através de
grafos, que se traduzem num conjunto de nós (pontos) e de arestas que ligam pares de nós
(linhas). A imagem exemplificativa mostra a articulação entre as linhas de ação da RIS3 do
Centro (nós amarelos) e os respetivos domínios diferenciadores temáticos/prioridades
transversais (nós azuis), nos projetos aprovados. Claramente ressalta a forte articulação entre
os projetos enquadrados na linha de ação “1.a) Desenvolvimento de processos, materiais e
sistemas sustentáveis de maior valor acrescentado para a região” da plataforma de inovação
“Soluções industriais sustentáveis” e os projetos que contribuem para o domínio diferenciador
temático “Materiais”. Nesta representação também sobressaem alguns domínios específicos,
designadamente “Materiais”, “TICE”, “Saúde”, “Agroindústria” e “Turismo”, com um
conjunto bem identificado de linhas de ação em seu redor. Estas são algumas das várias
conclusões que resultam da análise do grafo apresentado.
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Relembre-se que as RIS3 2014-2020 foram tornadas obrigatórias pela Comissão Europeia
como condicionalidade ex-ante relativa ao Acordo de Parceria, sendo o alinhamento com estas
estratégias obrigatório, por exemplo, nos investimentos em investigação e desenvolvimento
tecnológico e preferencial nos apoios à inovação produtiva e à qualificação e
internacionalização das pequenas e médias empresas, à empregabilidade, entre outros.
Consulte o documento “Análise de redes aplicada à RIS3 do Centro 2014-2020 aqui.

2/2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

