
Resumo 

Apesar da considerável quantidade de evidência empírica sobre colaboração inter-empresas 

em indústrias baseadas em tecnologia, existem poucos estudos relacionados com a 

cooperação em investigação e desenvolvimento (I&D) de empresas de baixa capacidade 

tecnológica, especialmente as pequenas e médias (PMEs). Para ligar as PMEs e a I&D o mais 

recente ‘Framework Program’ (FP6) da União Europeia define um instrumento autónomo para 

aumentar a capacidade tecnológica das PMEs, o ‘Cooperative Research Action for Technology’ 

(CRAFT). A visibilidade e promoção deste instrumento reflectem a cada vez maior importância 

atribuída à necessidade de aumentar as capacidades de inovação das PMEs de baixa 

capacidade tecnológica. Nesta tese pretendemos acrescentar adicional e detalhada evidência 

empírica a esta área escassamente estudada.  

Enfrentando a intensificada tendência para com a cooperação formal, nomeadamente através 

da I&D inter-empresas, vários autores têm realçado os benefícios da proximidade geográfica.  

Efectivamente, um número alargado de estudos na economia geográfica tem realçado o papel 

da proximidade espacial e a sua relação com a localização da criação de conhecimento em 

vários tipos de conexões. Menos atenção tem sido dedicada para entender as determinantes 

da proximidade ‘cultural’ e geográfica nos projectos internacionais de cooperação na I&D. Além 

disso, pouco é conhecido sobre a significância das diferenças inter-regionais na propensão das 

empresas para cooperar e da relação entre o comportamento cooperativo e a qualidade dos 

sistemas regionais de inovação (SRI).  

A presente tese procura endereçar essas lacunas providenciando alguns resultados sobre 

redes internacionais formais de I&D, que incluem PMEs e institutos de I&D – tenta avaliar os 

efeitos da complexidade tecnológica, tamanho dos projectos e a força dos SRI na proximidade 

cultural e geográfica da rede de participantes. Usando uma base de dados com 118 ‘histórias 

de sucesso’ de projectos CRAFT completados, concluímos que projectos tecnologicamente 

mais complexos são mais propensos a envolver parceiros mais distantes ‘cultural’ e 

geograficamente.  

Adicionalmente, as variáveis relacionadas com os SRI determinam proximidade ‘cultural’ mas 

não proximidade geográfica entre os participantes da rede. À primeira vista, 

surpreendentemente, os projectos de cooperação internacional envolvendo os primeiros 

promotores de regiões altamente inovadoras (alta propensão para patentear e altos níveis de 

capital humano) são culturalmente mais distantes.  

Concluímos ainda, através de um estudo de caso, que o critério de ‘sucesso’ publicitado dos 

CRAFTs é, no melhor dos casos, não consensual e por isso susceptível de controversa; uma 

via interessante e estimulante de investigação futura.  



Abstract 

Although a considerable amount of empirical evidence on inter-firm collaborations within 

technology-based industries exists only a few works concern R&D cooperation by low-tech 

firms, especially SMEs. To bridge SMEs and R&D the most recent European Union’s 

Framework Program (FP6) defines an autonomous instrument to enhance SMEs’ technological 

capacity, the Cooperative Research Action for Technology (CRAFT). The visibility and 

promotion of this instrument reflects the increasing importance attributed to the need for 

improving low tech SMEs’ innovation capabilities. In the present thesis we aim at adding further 

and detailed empirical evidence on this scarcely tackled area.  

Facing the intensifying trend toward formalized cooperation, namely through inter-firm R&D, 

several authors have made the case for the benefits of geographical proximity. Indeed, a large 

number of studies in economic geography have emphasized the spatial proximity of economic 

activity and its relation to the spatiality of knowledge creation in various types of connections. 

Far less attention has been paid to the understanding of the determinants of ‘cultural’ and 

geographical proximity in international R&D cooperation projects. Moreover, little is known 

about the significance of interregional differences in the propensity of enterprises to cooperate, 

and the relationship between cooperation behavior and the quality of the regional systems of 

innovation (RSI).  

The present thesis seeks to address these gaps by providing some results on formal 

international R&D networks comprising SMEs and R&D institutes - it tries to assess the effect of 

technological complexity, project size, and the strength of the RSI on the cultural and 

geographic proximity of network participants.  

Using a database of 118 ‘success stories’ of completed CRAFT projects, we conclude that 

technologically more complex projects are more likely to involve ‘culturally’ and geographically 

distant partners. Additionally, RSI-related variables determine ‘cultural’ proximity but not 

geographical proximity among network participants. At first sight surprisingly international 

cooperation projects involving the first promoters of innovation-led regions (high patent 

propensity and high human capital levels) are culturally more distant. We further concluded, 

through case study analysis, that the publicized ‘success’ criterion of CRAFTs is, at the best, 

non consensual and thus likely to be controversial; an interesting and stimulating pathway for 

further research.  


