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Resumo 

A especialização inteligente tem como objetivo a identificação das atividades eco-

nómicas com maior potencial em cada região, tendo em conta os respetivos recursos, com 

vista ao crescimento dessa região e aumento da sua competitividade. A especialização inte-

ligente, assim como o objetivo da promoção de um desenvolvimento equilibrado e susten-

tável, mediante o reforço da coesão económica e social, são preocupações da União Euro-

peia. 

Este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre a especialização inteligente 

e a coesão económica e social em Portugal. Para tal, é utilizada informação estatística se-

cundária. Numa primeira etapa, caracteriza-se a especialização produtiva das regiões NUTS 

III, com base em indicadores de localização e especialização. Os resultados obtidos eviden-

ciam a concentração geográfica de domínios prioritários da ENEI em determinadas regi-

ões, situação essa alinhada com o princípio desta política. Tendo por base testes estatísticos, 

concluiu-se que a especialização produtiva e a inovação das regiões não são independentes. 

Em seguida, criou-se um  Índice Sintético de Inovação Regional (INOV), que evidencia 

uma heterogeneidade significativa nos níveis de inovação entre as diferentes regiões NUTS 

II. Comparando com o Índice Sintético de Desenvolvimento Regional (ISDR) nas suas 

diferentes componentes – índice global, competitividade, coesão e qualidade ambiental – 

concluiu-se que, através de testes estatísticos, as variáveis INOV e ISDR são independentes. 

A relevância deste estudo resulta das particularidades de Portugal, considerando as 

assimetrias regionais ainda existentes, como é evidenciado da análise do ISDR, assim como 

ao nível dos principais índices de inovação, de acordo com relatórios recentes das diferen-

tes Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional.  

 

 

Códigos JEL: R12; R58; C14. 
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Abstract 

The Smart Specialization aims to identify the economic activities with the greatest 

potential in each region, considering the respective resources, in order to achieve economic 

growth in each region and increase its competitiveness. Smart Specialization, and a bal-

anced and sustainable development, by strengthening economic and social cohesion, are 

important and actual issues for the European Union. 

This paper aims to analyse the relationship between smart specialization and eco-

nomic and social cohesion in Portugal. For this, secondary statistical information is used. 

In a first step, the productive specialization of  NUTS III regions is characterized, based on 

location and specialization indicators. The results show the geographical concentration of  

ENEI priority areas in certain regions, which is in line with this policy. Based on statistical 

tests, it is concluded that regions productive specialization and innovation profile are not 

independent. Next, a Regional Innovation Synthetic Index (INOV) was created, which 

shows a significant heterogeneity in the innovation levels between the different NUTS II 

regions. Comparing with the Regional Development Index (ISDR) in its different compo-

nents - global index, competitiveness, cohesion and environmental quality - it is concluded, 

through statistical tests, that the INOV and ISDR variables are independent. 

The relevance of  this study results from the particularities of  Portugal, considering 

the regional asymmetries that still exist, as evidenced by the ISDR analysis, as well as the 

evolution of  the main innovation indices, according to recent reports from the different 

Commissions for the Coordination and Regional Development. 
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1. Introdução 

A preocupação com um crescimento sustentável, aliado à redução das disparidades 

entre as diferentes regiões, é assumidamente uma das bandeiras da União Europeia. O Tra-

tado da União Europeia (Artigo 2º) (European Union, 1993) estabelece como um dos prin-

cipais objetivos a “promoção (…) de um desenvolvimento equilibrado e sustentável (…), 

mediante o reforço da coesão económica e social e o estabelecimento da união económica 

e monetária”.  

De acordo com Berger-Schmitt (2002), o conceito de coesão social compreende a 

força das relações sociais, as suas redes e associações. É considerado um sentimento de 

pertença a uma mesma comunidade, com laços que ligam os seus membros, quanto aos 

seus valores, identidade e confiança entre si. Esta definição considera ainda a extensão das 

disparidades, clivagens sociais e exclusão social existentes numa sociedade. Carmo (2009) 

entende que coesão económico-social significa a redução das desigualdades económico-

sociais, o alargamento e aprofundamento das oportunidades de vida, permitindo a todos os 

cidadãos o direito ao melhor acesso e uso dos recursos (públicos e privados), considerados 

imprescindíveis para o seu bem-estar e para a sua plena inclusão na sociedade.  

Ligado ao conceito de coesão económico-social surge assim o conceito de especiali-

zação inteligente. A especialização inteligente (EI) assume um papel fundamental nas re-

formas da Política de Coesão da União Europeia (EU, 2017). A especialização inteligente 

baseia-se na descoberta das atividades económicas com maior potencial de cada região, 

considerando os seus recursos e ativos específicos, a fim de reforçar essa economia regional 

e construir a sua posição competitiva no mercado global (Foray et al. 2007, 2009). Esta te-

mática tem sido amplamente discutida e analisada por parte dos responsáveis políticos da 

UE (McCann e Ortega-Argilés, 2014), existindo, portanto, uma abordagem a este tema na 

literatura ao longo das últimas décadas. Não existem, no entanto, conclusões definitivas 

quanto ao contributo da especialização inteligente para o bem-estar social, e em particular, 

para a coesão económico-social. Existem, sobretudo no âmbito da EI, estudos teóricos e 

conceptuais e diversos relatórios institucionais, tendo em conta a inserção desta temática 

nas diversas políticas económicas desde o seu surgimento. Quanto à coesão económico-

social, a literatura mais recente dá mais enfoque ao âmbito social, ou liga o tema a outras 

esferas da realidade económica que não a especialização das regiões. 

Esta dissertação tem como objetivo analisar a relação existente entre a especialização 

inteligente e a coesão económico-social em Portugal. A pertinência da análise desta relação 

para o caso Português surge devido às particularidades do país, nomeadamente tendo em 
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conta as assimetrias regionais ainda existentes ao nível de diferentes variáveis, como é evi-

denciado da análise do Índice Sintético de Desenvolvimento Regional.1 Ainda, verifica-se 

que “a evolução positiva de Portugal no que respeita aos principais índices de inovação é 

transversal às suas diferentes regiões NUTS II, subsistindo, no entanto, assimetrias inter-

regionais relevantes” (CCDR Norte, 2017: 19).2 

Concretamente, pretende-se: i) analisar a especialização inteligente das regiões portu-

guesas, ao nível das regiões NUTS III; ii) avaliar a coesão económica e social das regiões 

portuguesas; iii) analisar a relação entre as medidas de especialização inteligente e a coesão 

económica e social das regiões portuguesas. 

Para atingir estes objetivos, é utilizada informação estatística secundária. Com base 

nesta informação, pretende-se aferir se existe ou não associação estatística entre: i) a especi-

alização produtiva e a especialização inteligente das regiões; e ii) a especialização inteligente 

e a coesão económico-social das regiões. Para testar estas hipóteses, são utilizados testes de 

qui-quadrado. 

Ainda que existam vários estudos sobre especialização inteligente para a UE, de 

acordo com Balland, Boschma, Crespo e Rigby (2018) não existe ainda suporte teórico e 

empírico para a política de especialização inteligente na Europa. Na medida do nosso co-

nhecimento, verifica-se que existe uma lacuna na literatura sobre a relação entre a especiali-

zação inteligente e a coesão social. Da revisão de literatura sobre especialização inteligente, 

é evidente uma análise maioritariamente qualitativa, apreciativa (e.g. Foray e Landabaso 

(2014)), ou recorrendo a estudos de casos da adoção da EI (e.g. McCann e Ortega-Argilés 

(2014)). Destaca-se o trabalho de Tiits, Kalver e Murk (2015) que compara a evolução da 

EI e da coesão económica na UE. 

A estrutura da dissertação será composta pelos seguintes capítulos: a seguir à Intro-

dução, é apresentado um capítulo de revisão de literatura onde são apresentados os concei-

tos chave que estão na base do presente trabalho e o seu enquadramento na literatura, bem 

como uma clarificação dos principais contributos literários e relacionamento entre eles. No 

capítulo seguinte são definidas as variáveis e a metodologia, sendo em seguida apresentados 

e discutidos os resultados. Por fim, são apresentadas as conclusões finais, implicações e 

limitações encontradas, assim como hipóteses a considerar para estudos futuros. 

                                                           
1 1 O Índice Sintético de Desenvolvimento Regional avalia o desenvolvimento regional em três componentes: 
competitividade, coesão e qualidade ambiental. 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=315944749&DESTAQ
UESmodo=2, acedido em 29/11/2018. 
2 http://www.norte2020.pt/ relatório, acedido em 16-10-2018 
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2. Especialização Inteligente e Coesão Económico-Social: síntese 

da literatura 

Neste capítulo pretende-se, clarificar os conceitos chave do presente trabalho: especi-

alização inteligente e coesão económico-social. São também apresentados os principais 

modelos territoriais de inovação. Para concluir, finalizamos o capítulo com os contributos 

da literatura que ligam ambas as temáticas.  

 

2.1 Especialização Inteligente: o conceito 

O conceito de especialização inteligente (EI) surgiu de um grupo de economistas, es-

pecialistas em Crescimento e Inovação, conselheiros da Comissão Europeia, grupo esse 

denominado Knowledge for Growth Expert Group (K4G) (Foray, David e Hall, 2009). 

Segundo este grupo de conselheiros, o conceito de EI baseia-se na descoberta das áreas de 

maior potencial, considerando os principais recursos e capacidades de cada região, que 

permitem construir ou reforçar a posição competitiva dessa economia regional no mercado 

global. Este conceito implica, para além do reforço das capacidades e forças existentes em 

determinada região, a identificação de novas possibilidades de desenvolvimento das mes-

mas. Nesta ótica, os recursos afetos às atividades de I&D devem focar-se num conjunto 

limitado de prioridades que permitam a curto prazo a transformação dos sectores existen-

tes, aumentando a produtividade dos seus recursos e diversificando a estrutura económica, 

e a longo prazo, permitir o surgimento de novas indústrias e serviços de tecnologia avança-

da (Gulc, 2015). Segundo Foray et al. (2009), a  EI deve ser aplicada num processo bottom-

up3 , isto é, envolvendo diferentes participantes da “descoberta empreendedora”, desde 

instituições governamentais, às empresas, centros de I&D e também sociedade civil.  

De acordo com  Gómez-Núñez (2014), a estratégia de EI visa explorar os recursos 

existentes, as áreas de conhecimento mais competitivas, através da identificação das vanta-

gens e potencial de determinada região, definindo com base nessa identificação, prioridades 

estratégicas claras.  

A motivação para o surgimento deste conceito ocorreu aquando da análise das razões 

pelas quais a Europa não estava a atrair I&D internacional. De acordo com Foray e Ark 

(2007), existiam duas explicações para este fenómeno: a existência de sistemas nacionais de 

                                                           
3 Estratégia onde a envolvência e contributo dos intervenientes de determinado sistema surge da base para o topo dessa 
estrutura (de baixo para cima); por oposição à estratégia top-down onde as decisões / directrizes ou contributos surgem de 
forma vertical, a partir do topo de uma estrutura / sistema para a sua base, ou membros de gestão de nível inferior (Min-
tzberg, 1994) 
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inovação muito fragmentados que condicionavam a fluidez de informação e a criação de 

centros de I&D de excelência; a competitividade entre estratégias de sucesso dentro das 

regiões e países da UE, apoiadas por políticas públicas nacionais e regionais, o que gerou 

uma uniformidade do processo geracional de conhecimento, centros de I&D medianos e 

uma excessiva criação de indústrias baseadas em tecnologia. Concluiu-se então que era ne-

cessário a identificação de diferentes áreas de especialização, com vista a evitar o desperdí-

cio de recursos e ir de encontro a uma Europa mais especializada, com base num sistema 

coordenado de I&D.  

A evolução do conceito ocorreu dois anos após o seu aparecimento, com as conside-

rações dos autores já mencionados, Foray et al. (2009), onde abordam uma lógica de EI 

enquanto ferramenta mais flexível, tomando o exemplo das características específicas das 

General Purpose Technologies (GPTs). Estas tecnologias caracterizam-se pelo seu potenci-

al para alterar drasticamente as sociedades, através do seu impacto nas estruturas económi-

cas e socais existentes. Ora, segundo estes autores, a EI não deve focar-se numa simples 

estratégia de especialização industrial de uma região, mas sim num processo de articulação 

e resolução de relações e conexões entre I&D, recursos inovadores e atividades, inseridos 

nos sectores estruturais da economia.  

O conceito de EI continuou a ser refinado por Foray, um dos seus principais autores, 

que em 2009 apresentou a definição de EI enquanto processo empreendedor de descober-

ta, ou seja, um processo de aprendizagem onde se descobre quais os domínios de I&D 

onde uma região se pode especializar  (Foray et al., 2009). Neste afinamento do conceito 

Foray diz ainda que a EI não se limita a ser uma abordagem exclusivamente bottom-up ou 

exclusivamente top-down, “smart specialization need to be more sophisticated than thinking 

within the confines of this dichotomy will allow”  (Foray, David e Hall, 2011: 10). 

Segundo Kristensen, Teras, Woien, e Rinne (2018), desde a sua conceção que o con-

ceito de EI se distingue de outros modelos de crescimento pelas seguintes características: 

forte orientação para o exterior e importância dos actores envolvidos no processo, isto é, a 

importância das networks internas e externas; relevância atribuída ao contexto estrutural e 

dinâmicas locais existentes; o processo de EI a partir da descoberta empreendedora, e não 

de uma visão totalmente bottom-up ou totalmente top-down; o foco da EI na investigação, 

desenvolvimento e inovação, relacionadas com um sector específico da economia; a pers-

petiva mais ampla do impacto da inovação no avanço estrutural da economia como um 

todo (para além da inovação tecnológica).  
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Da revisão de literatura efetuada, conclui-se que apesar de estarmos perante um con-

ceito recente, este já demonstra uma evolução da abordagem, com um maior enfoque no 

empreendedorismo. De facto, é referido em diferentes autores (e.g. Dubois, Kristensen e 

Teräs 2017; McCann e Ortega-Argilés, 2013), o processo de descoberta empreendedora 

como núcleo da EI. Segundo McCann e Ortega-Argilés (2013), a EI corresponde a uma 

nova lógica de priorização de políticas assente no processo de descoberta empreendedora, 

isto é, o papel da descoberta empreendedora enquanto processo funcional que permite que 

no seu seio, ocorra a EI. Esta lógica de priorização de políticas baseada na descoberta em-

preendedora é explicada pelo estímulo e promoção de uma especialização diversificada, isto 

é, uma variedade relacionada, entre diferentes sectores (Dubois et al., 2017; Foray et al., 

2011; McCann & Ortega-Argilés, 2013).  Surge, portanto, uma novidade do conceito, aliada 

à aplicação e efeitos das actividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D), tendo em 

conta a dinâmica que envolve a região e não apenas os seus sectores considerados core.  

Esta definição, que coloca no centro da lógica da EI o conceito de descoberta em-

preendedora, é partilhada pelos autores Foray e Landabaso (2014), que defendem que se 

uma descoberta for bem-sucedida poderá criar uma nova especialidade e transformar o 

sistema em que se insere. Aqui surge a importância da escala e de efeito rede, dos clusters e 

dos investimentos complementares e bens públicos específicos necessários para que a ino-

vação ocorra e tenha impacto económico. Os autores defendem por isso que os recursos 

devem ser concentrados por prioridades, a fim de alcançar os limiares críticos e a escala 

mínima de eficiência que permitirão o desenvolvimento dessas atividades. Nesta análise 

surge a questão: quais serão as condições estruturais e políticas numa determinada região 

que aumentarão a probabilidade de novas experiências e descobertas, impulsionadoras do 

crescimento económico regional? Isto é, é fundamental uma política estratégica, planeada e 

desenhada enquanto política de especialização inteligente, para que, apesar das condições 

propícias de determinada região, as falhas de comunicação, de mercado, e de coordenação, 

não impeçam que ocorra a inovação e que esta tenha o impacto esperado. 

Por fim, numa ótica de enquadramento do conceito com base institucional, apresen-

ta-se a definição dada pela Comissão Europeia  que define a EI como uma abordagem ino-

vadora enquanto motor do crescimento e emprego na Europa. Esta abordagem assenta no 

desenvolvimento das vantagens competitivas de cada região, considerando uma visão bottom 

up e exigindo a articulação entre os diferentes atores da economia: Governos, Universida-

des, Empresas e Sociedade, num trabalho conjunto para implementação de estratégias de 

crescimento de longo prazo, estratégias essas apoiadas pelos fundos da União Europeia. A 
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União Europeia (2017) define, segundo o 7º relatório de Coesão Económica, Social e Terri-

torial a Especialização Inteligente como uma “… política industrial e de inovação mais 

abrangente e descentralizada na Europa de hoje. Congrega os principais intervenientes — 

comunidade de investigação, empresas, setor do ensino superior, administração pública e 

sociedade civil — no intuito de direcionar o apoio em consonância com o potencial local e 

as oportunidades de mercado. O objetivo é alcançar massa crítica, realizar inovação e subir 

na cadeia de valor.” (p.15) 

 

2.2 Inovação e território 

De acordo com Kristensen, Teras, Woien, e Rinne (2018), muitas decisões de política 

falham pois caem no erro da imitação de outras estratégias bem-sucedidas. Isto é, não con-

sideram as assimetrias de conhecimento, assim como importantes recursos específicos da 

região que continuam por explorar. Esta perspetiva enfatiza a importância da abordagem 

regional da especialização inteligente, assim como a necessidade de reconhecer as diferen-

ças de acesso e circulação da informação, e de capitalizar as vantagens regionais. Existem, 

segundo estes autores, modelos teóricos que explicam o processo de construção de vanta-

gem competitiva regional, realçando o papel das regiões no desenvolvimento económico a 

longo prazo. Esses conceitos defendem a ligação da inovação aos espaços territoriais onde 

o conhecimento se pode gerar e disseminar: Destacam-se três conceitos que explicam a 

construção de vantagens competitivas com base nas regiões: learning regions, onde a aprendi-

zagem interativa desempenha um papel chave nas conexões regionais (Asheim, 2011 cfr. 

Kristensen et al.); innovative milieu, conceito criado no seio da abordagem do crescimento 

endógeno, que explica a origem do crescimento económico dentro do próprio ambiente, e 

não devido a forças externas a este. Conceito originalmente desenvolvido no caso dos no-

vos distritos industriais, onde factores como a presença de economias distritais e a coope-

ração entre os agentes locais permitiram uma rápida inovação (Camagni, 1995); clusters, lo-

calização geográfica que concentra em si recursos e competências que alcançam um limiar 

mínimo, permitindo uma vantagem competitiva em determinada atividade económica, rela-

tivamente a outras regiões, (Porter, 1990). Segundo este autor, estando as atividades eco-

nómicas inseridas em actividades sociais, estas funcionam como “cola” que liga o Cluster 

entre si. 

Em complemento a esta abordagem, podemos ainda considerar outros modelos terri-

toriais de inovação, destacando-se os Sistemas Regionais de Inovação (SRI) (Cook e Me-

medovic, 2003). Segundo Asheim, Boschma, e Cooke (2011)  os estudos sobre inovação 
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regional tem sido alvo de grande enfoque nas últimas três décadas, não só pela inovação 

enquanto vantagem competitiva, mas também pela necessidade de criação de políticas para 

resolução das desigualdades e divergências regionais. Também Edquist (2012) apresenta um 

desenvolvimento ao conceito de SRI partindo do princípio que a inovação, dependendo de 

vários factores que são internos, mas também externos às empresas, não poderá ser produ-

zida isoladamente, isto é, considerando apenas os recursos e conhecimentos que fazem 

parte da empresa. 

Segundo Almeida, Figueiredo e Silva (2011), os SRI enfatizam a importância da pro-

ximidade para a densidade de redes e interações, elementos esses que são considerados 

fundamentais, atendendo à natureza tácita de uma importante parte do conhecimento. Isto 

é, o conhecimento é mais fácil e rapidamente partilhado por via das interações pessoais, 

entre indivíduos e instituições com características semelhantes. Almeida et al. (2011), fazem 

assim referência à existência de uma espécie de linguagem comum, uma característica que 

permite a transmissão e absorção de conhecimento de forma mais eficaz entre os diferentes 

agentes – empresas, universidades, instituições de I&D públicas e privadas, entre outros - 

participantes do SRI, facilitando as suas interações.  

Segundo Almeida et al. (2011), o SRI pode incentivar comportamentos orientados pa-

ra a inovação, estimulando mais instituições e empresas para a inovação. Esta necessidade 

de interação entre atores de um SRI como modelo de interação ajuda-nos a compreender 

uma nova abordagem de modelo territorial de inovação, com foco nas relações entre em-

presas, instituições geradoras de conhecimento e poder central: o modelo Triple Hélix. Este 

é definido como um modelo que surgiu no seguimento da economia baseada no conheci-

mento, e onde coexiste uma interação alternada de esferas bilaterais e trilaterais (Carayannis 

e Rakhmatullin, 2014). 

Por fim, consideramos que a EI se insere no modelo Triple Hélix, na medida em que 

a combinação da visão bottom-up e top-down exige ultrapassar a visão simplista da especializa-

ção em busca de uma interação de todos os atores do sistema: a tríade atrás mencionada, à 

qual se acrescenta a intervenção da sociedade civil. Conclui-se que, ao nível da ligação entre 

território e EI, é evidente uma evolução de uma visão vertical (one size fits all4; top-down; 

bottom-up) para uma visão sistémica e interativa, que exige a coordenação de diferentes par-

ticipantes do meio envolvente, nomeadamente do SRI.  

 

                                                           
4Conceito que compreende que não existe uma só política, ou uma combinação de instrumentos de política, disponíveis e 
aplicáveis de igual forma a todos os casos, porque as regiões e países são muito diferentes. Fonte: Todtling, F. and Trippl M. 
(2005) “One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach” Research Policy 34(8), 1203-1219. 
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2.3 Coesão económica e social: conceitos 

Existe, para alguns autores uma distinção a ser feita entre os conceitos de coesão 

económica e coesão social: Segundo Mateus (2005: 265) “a coesão económica corresponde, 

no fundamental, a uma homogeneidade sectorial da produtividade, isto é, a uma relativa 

homogeneidade da riqueza relativa criada nas várias atividades económicas, enquanto a 

coesão social corresponde, no fundamental, a um acesso equilibrado da população aos 

grandes frutos do progresso económico traduzidos, nomeadamente, em níveis acrescidos 

de escolaridade e esperança de vida”, conceito este partilhado por Lopes (2001). Mateus 

(2005) faz uma distinção entre os dois conceitos, inserindo a coesão económica numa 

perspetiva ligada às empresas e produção e a coesão social às famílias e consumo.  

Uma abordagem deste conceito considerando a equidade, liberdade de acesso a de-

terminados benefícios, e diversidade dos mesmos numa sociedade, surge em Stanley (2003), 

que define coesão social como a disposição dos membros de uma sociedade cooperarem 

entre si para sobreviver e prosperar. A vontade de cooperar traduz-se na liberdade que es-

tes têm de escolher livremente os seus parceiros para alcançar determinadas metas, e parti-

lhar resultados dos seus esforços, de forma equitativa. Segundo este autor, a coesão social 

contribui para uma maior diversidade de benefícios para a sociedade, em diferentes áreas.  

Esta lógica de leque mais alargado de benefícios, acessível da mesma forma a todos 

os seus membros, é também partilhada por  Easterly, Ritzen e Woolcook (2006): para estes 

autores, uma sociedade será considerada coesa se conseguir potenciar de forma harmoniosa 

a sua diversidade, aproveitando diferentes ideias, aptidões, etc. Nesta definição, é conside-

rada a natureza e divisões económico-sociais de uma sociedade. Isto é, considera-se o de-

senvolvimento de clivagens sociais a partir da desfragmentação de determinada região, por 

motivos de disparidades de rendimento, diversidade étnica, política ou outras. 

Podemos considerar que o conceito de coesão social tem na sua base dois princípios 

essenciais, que se complementam: a igualdade de acesso a um amplo sistema de liberdades 

e garantias, que permite aos cidadãos o completo e alargado exercício da sua cidadania; e o 

menor nível possível de desigualdades económicas e sociais, em paralelo com a mais ampla 

oferta de oportunidades de vida, que permitam aos cidadãos o acesso aos recursos públicos 

e privados, na mesma medida e condição, concedendo-lhes assim o seu bem estar e inclu-

são na sociedade (Carmo, 2009). 

Tendo em conta o objetivo desta dissertação, relacionando coesão social com especi-

alização inteligente, será considerado o segundo princípio definido por Carmo (2009). O 

autor realça a relação entre ambos, assim como o carácter multidimensional associado à 
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coesão social. Isto é, a promoção da coesão social implica um conjunto de intervenções, 

atores envolvidos e dinâmicas entre estes (cidadãos, Estado, instituições, organizações, 

etc.). Assim, os níveis de coesão social de determinado país ou região, serão afetados não 

só pelas condições estruturais destes, como pelas políticas definidas por alguns desses in-

tervenientes do processo.  

Segundo Carmo (2009), existem dois propósitos orientadores das políticas promoto-

ras de coesão social: i) promover a homogeneidade social e consolidar a mobilidade social 

ascendente; ii) incrementar os níveis de confiança e de cooperação entre os diferentes in-

tervenientes (instituições e cidadãos). O primeiro propósito referido, diretamente ligado à 

abordagem adotada nesta dissertação, materializa-se mediante a diminuição da desigualdade 

de rendimentos e estímulo à escolaridade e formação profissional; o segundo exige, consi-

derando o seu cariz mais pessoal, um foco na proximidade, isto é, ações assertivas e direci-

onais que permitam aos serviços públicos uma maior proximidade, comunicação, e agilida-

de, só possíveis numa escala e intervenção local. 

 Abordando as definições institucionais verifica-se que os conceitos de coesão eco-

nómica e coesão social surgem interligados. Segundo a Comissão Europeia, a coesão eco-

nómica e social exprime a solidariedade entre os Estados-Membros e as regiões da União 

Europeia, favorecendo o desenvolvimento equilibrado do território comunitário, a redução 

das diferenças estruturais entre as regiões da União, bem como a promoção de uma verda-

deira igualdade de oportunidades entre as pessoas 5 

 

2.4 Especialização Inteligente e Coesão Económico-social: contributos da 

literatura 

A operacionalização da EI é, segundo Foray et al. (2011), um exemplo de uma “polí-

tica à frente da teoria”, atendendo à falta de suporte empírico e fundamentação teórica. 

Balland, Boschma, Crespo e Rigby (2018), tentam colmatar esta lacuna, efetuando uma 

análise à relação entre a diversificação regional e os conceitos de relatedness e knowledge com-

plexiy, para compreender a implementação da política de EI na UE. Este estudo conclui, a 

partir uma análise econométrica, que (1) relatedness, tem impacto positivo na diversificação 

tecnológica das regiões, (2) a diversificação para tecnologias mais complexas é difícil para 

muitas regiões, mas mais fácil quando essas tecnologias estão relacionadas com conheci-

mento existente na região, e (3) as regiões tendem a crescer mais se se especializarem em 

tecnologias complementares relacionadas com tecnologias já existentes nessas regiões. Este 

                                                           
5  http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/c/cohesion-policy , acedido em 11-10-2018 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/c/cohesion-policy
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artigo apresenta ainda como um dos desafios à política de EI a sua capacidade de estimular 

regiões mais periféricas a procurar junto de outras regiões capacidades / recursos que não 

tem disponíveis, favorecendo assim a coesão económica e social. Os autores referem ainda 

a importância de uma estrutura de poder local (governação), que permita maior conexão 

entre as partes da sociedade (investidores, empresários, empreendedores), ótica esta que vai 

de encontro ao conceito de coesão social, que exige, segundo Carmo (2009), um estreitar 

de níveis de confiança e cooperação entre os diferentes agentes de um sistema.  

Balland et al. (2018) destacam ainda a necessidade de efetuar uma análise da EI que 

foque questões relacionadas com o emprego e educação, relacionados com os objetivos da 

política de Coesão. Os autores referem os conceitos de diversificação regional e diversidade 

relacionada, remetendo para o potencial criado pela EI para um conjunto de oportunidades 

ao nível de criação de emprego, soluções alternativas e inovadoras que contribuam efetiva-

mente para o aumento dos níveis de coesão de determinada região, nas suas diferentes ver-

tentes (emprego, nível de rendimento, leque de oportunidades e recursos disponíveis, entre 

outros).   

Analisando informação obtida a partir da OECD (2016), surge a ligação entre a coe-

são económico-social das regiões e a estratégia de EI, considerando a óptica da territoriali-

dade. Com base na análise a este relatório, concluímos que embora a EI constitua uma 

abordagem estratégica europeia que dá relevo à dimensão regional, pode não ser necessari-

amente favorável à coesão territorial. O foco nas regiões enquanto “plataformas” da EI, 

acontece na medida em que a EI é uma condicionalidade ex ante para a acesso ao Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), logo para a implementação da Política de 

coesão.  

Ainda com base neste relatório OECD (2016), embora as disparidades de rendimen-

to entre os países da OCDE estejam a diminuir nos últimos 20 anos, verifica-se dentro dos 

próprios países uma evolução no sentido inverso. Isto é, verifica-se dentro de cada país, 

disparidades cada vez maiores de rendimentos entre regiões, cidades e pessoas. Das conclu-

sões a que chega este relatório, são de destacar: i) aumento das disparidades entre regiões, 

ao nível da sua produtividade, nas duas últimas décadas; ii) a limitação da recuperação dos 

níveis de produtividade é explicada pelos mistos de cada pais, onde as zonas de maior pro-

dutividade (na sua maioria urbanas) não conseguem estimular as regiões de menor produti-

vidade; iii) proximidade das zonas rurais às zonas urbanas permite aproximar-se dos níveis 

de produtividade com mais rapidez do que regiões mais afastadas; iv) importância da quali-

dade de governação e gestão dos investimentos públicos; v) a consideração de factores 
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multidimensionais dos padrões de vida (e não apenas o rendimento) implica níveis de dis-

paridades inter-regionais ainda maiores. Estas conclusões levam a um conjunto de reco-

mendações que se enquadram na lógica da estratégia de EI, em parte, permitindo ratificar o 

envolvimento desta ferramenta para uma sociedade mais coesa e inclusiva. De acordo com 

a OECD (2016), devem ser asseguradas reformas estruturais em complemento com políti-

cas de base local. As políticas desenvolvimentos regionais devem focar-se nos factores que 

impulsionem a sua produtividade através de investimentos estratégicos, direcionados. Refe-

re-se, portanto, uma orientação para as políticas urbanas e de desenvolvimento rural que 

reconheçam a diversidade local, e com investimentos integrados e serviços locais que in-

centivem a participação dos agentes locais, desenvolvendo a visão bottom-up já abordada na 

apresentação do conceito de EI.  

Um estudo empírico efetuado por Muscio, Reid e Rivera Leon (2015) permite anali-

sar qual o impacto do financiamento europeu (em particular, dos Fundos Estruturais e 

Programas Quadro) no crescimento económico regional nas regiões da Europa Oriental e 

Ocidental. Os autores procuram demonstrar se, mesmo após o surgimento de ferramentas 

como a RIS3, ainda se verifica o paradoxo regional de inovação,6 após uma década da sua 

identificação. Ora este estudo, partindo da análise das variáveis como o VAB (Valor Acres-

centado Bruto), BERD (despesa privada em I&D), HRST (Recursos Humanos empregues 

em Ciência e Tecnologia), FE (Fundos Estruturais) e PE (Programas Quadro) conclui que, 

apesar de alguns efeitos positivos na convergência, o apoio dos FE à I&D e Inovação não 

sustenta um ciclo virtuoso em termos da capacidade desses países superarem os seus des-

vios face à Europa Ocidental. Segundo Muscio et al. (2015) o potencial das estratégias de EI 

para promover um crescimento impulsionado pela inovação é restringido pelas fracas capa-

cidades de governação, mencionando as restrições ao nível da definição de prioridades e 

implementação de programas nestes países. Os autores referem que a EI implica que as 

organizações no sistema de inovação sejam capazes de codesenvolver e gerir plataformas 

de inovação orientadas por uma lógica de mercado clara e respondendo a complexos desa-

fios sociais. É realçada assim a importância da adaptação dos governos para que saibam 

gerir estrategicamente as ajudas financeiras da UE de forma a fomentar a inovação regional, 

parcerias, plataformas de inovação e gestão de prioridades.  

 

Com base no enquadramento teórico efetuado seria expectável prever um impacto 

                                                           
6 Regiões mais atrasadas, embora tenham maior necessidade de investir em inovação, apresentam uma menor capacidade 
de absorção de fundos públicos destinados à promoção da inovação e actividades relacionadas com inovação, comparati-
vamente às regiões mais avançadas. (Muscio et al., 2015) 
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positivo das estratégias de especialização inteligente nos níveis de coesão económica e soci-

al de determinada região, considerando as definições e enquadramento dado ao próprio 

conceito de EI. É, no entanto, de considerar a referência constante dos vários autores ao 

impacto e importância das características específicas de cada região na aplicabilidade e con-

sequentes resultados dessas estratégias de EI. Ainda assim, será de esperar uma relação 

positiva entre estas duas dimensões. Tendo em consideração os resultados obtidos dos es-

tudos, com base em metodologias empíricas (resumidos na Tabela 1), verifica-se que quan-

to às questões analisadas por cada um dos autores, os resultados esperados ficam aquém do 

que seria expectável pelos próprios. No estudo apresentado por Balland et al. (2018) é obti-

da uma ferramenta que permite aos autores dar um contributo para a reconhecida falta de 

base teórica e empírica para a política de EI na Europa. A análise efetuada permite concluir 

um efeito positivo da relatedness na diversificação tecnológica das regiões. Os autores mos-

tram que os potenciais riscos da EI podem ser avaliados utilizando este conceito relatedness, 

assim como, é possível avaliar os potenciais benefícios analisando a complexidade das tec-

nologias. Apesar de conseguirem contribuir para a literatura no campo atrás referido, os 

autores reconhecem que este estudo deixa ainda por abordar questões fundamentais para o 

suporte empírico das políticas de EI: estamos perante uma análise que foca apenas a ver-

tente tecnológica do conhecimento, ficando por analisar e medir outras vertentes relevantes 

da EI (nomeadamente emprego, produção, industrias, entre outros, assim como o seu im-

pacto na redução das disparidades entre regiões da UE). O estudo apresentado por Muscio 

et al. (2015) conclui que apesar do surgimento das RIS3 os fundos estruturais ainda não 

permitem aos países da Europa de Leste, eliminar o desvio de crescimento e desenvolvi-

mento face aos restantes países europeus. Conclusão essa que confirma a hipótese formu-

lada pelos autores. Este defendem que a qualidade da governação é um ponto fundamental 

para a gestão e desenvolvimento de estratégias adequadas à utilização dos fundos públicos e 

consequente melhoria dos indicadores de desenvolvimento socioeconómico. Assim, consi-

derando a fraca qualidade de governação dos países analisados, colocam como hipótese que 

os fundos por si não melhoram o desempenho ao nível da inovação e níveis de convergên-

cia económica (o que é confirmado pelos resultados econométricos). 
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 Tabela 1: Estudos Empíricos sobre EI  

Autor Título 
Unidade de 

Análise 
Amostra Países Período Metodologia 

Variável Depen-
dente 

Variáveis 
Independente 

Principais conclusões/ 
resultados 

Balland et al 
(2018) 

Smart speciali-
zation policy in 
the European 

Union: related-
ness, 

knowledge 
complexity and 
regional diver-

sification 

 

NUTS II 

Ile -de-France ; 
Noord-

Brabant, Net-
herlands; Lan-
cashire, UK; 
Extremadura, 

Spain. 

UE28 + 
Islândia , 

Noruega e 
Suíça 

2005-
2009 

Modelo Econo-
métrico: Modelo 
Linear de Proba-
bilidade (LPM) 

Relatedness density; 
Knowledge complexity 

of technologies; 

Population; 
GDP pc; Pop-
ulation density; 
Technological 
Stock; Tech-

nological Size; 

Relatedness tem um efeito 
positivo na diversificação 
tecnológica das regiões; as 

regiões tendem a crescer mais 
se se especializarem em tec-
nologias complexas relacio-
nadas com as tecnologias já 

existentes nessa região. 

Muscio et al 
(2015) 

An empirical 
test of the 

regional inno-
vation paradox: 

can smart 
specialisation 
overcome the 

paradox in 
Central and 
Eastern Eu-

rope 

 

NUTS II NA 

R.Checa ; 
Estónia; 
Hungria; 
Letónia; 
Lituânia; 
Polónia; 

Eslovénia; 
Eslováquia 

2000-
2009 

Modelo Econo-
métrico: robust 
OLS regression 

VAB 
BERD; 

HRST;SF; FP 

Apesar de alguns efeitos 
positivos na convergência, o 
apoio dos fundos públicos e 
programas associados, não 

sustenta um ciclo virtuoso em 
termos da capacidade desses 

países  superarem desvios 
face aos países mais avança-
dos, nomeadamente na área 

de inovação, competitividade 
e crescimento económico. 

Kasztelan 
(2014) 

The Process of 
Regional Smart 
Specializations 
Identification 

in Poland - the 
Case of Lublin 
Voivodeship 

NA 
Região de 

Lublin Voi-
vodeship 

Polónia 2013 

Quociente de 
Localização; 
Consulta de 

bases de dados 
estatísticas; In-

quéritos; Consul-
tas e debates 

públicos 

Potencial de desen-
volvimento endó-

geno da região; 

Nº empresas; 
níveis empre-
go; produção 

industrial; 
VAB; entre 

outras. 

Identificação de 4 tipos de 
especialização inteligente , 
com 4 níveis de prioridade: 
Bio economia; Serviços para 
orientação médica ou saúde; 
IT ou automatismos; geração 
de energia com baixa emissão 

poluente. 
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Autor Título 
Unidade de 

Análise 
Amostra Países Período Metodologia 

Variável Depen-
dente 

Variáveis 
Independente 

Principais conclusões/ 
resultados 

Sandu (2012)  

Smart speciali-
zation concept 
and the status 
of its imple-
mentation in 

Romania 

 

NA 

Região Oeste;  
Região Bucha-

rest-Ilfov; 
Região Noroes-

te ; Região 
Central; Região 

Nordeste. 

Roménia 2012 

Inquéritos esta-
tísticos, análises 
SWOT, exercí-

cios de previsão; 

NA NA 

Os autores sugerem 
sistema de indicadores para a 
avaliação da especialização 
inteligente, composto por 

três grupos de indicadores: 1 
- potencial de  I & D ao nível 
da especialização tecnológica; 
2- Indicadores económicos 
de uma indústria original, 

com 
possibilidades de desenvol-
vimento no âmbito da pes-
quisa e inovação; 3 - indica-

dores para a avaliação do 
nível de cooperação entre o 

sector I & D e empresas. 

Acket et al 
(2011)  

Measuring and 
validating so-

cial cohesion: a 
bottom-up 
approach 

 

Indivíduos 
(habitantes 
33 países 
europeus) 

33 países euro-
peus 

2008 Eu-
ropean 
Values 
Study 
(EVS) 

conducted 
in 39 coun-

tries 

2008 

Multidimensional 
Scaling (MDS) 

and Confirmato-
ry Factor Analy-

sis (CFA) 

NA NA 

Sociedades mais coesas são 
caracterizadas por maior 
qualidade de vida. Isto é 

confirmado pela correlação 
com índices agregados de 
bem-estar subjetivo como 

representado pela felicidade, 
satisfação com a vida e um 
índice de bem-estar associa-

do. 

Fonte: Elaboração própria 
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3. Da Estratégia Nacional de Especialização Inteligente à Estratégia 

Regional 

Da análise dos relatórios disponibilizados pelas diferentes Comissões de Coordena-

ção e Desenvolvimento Regionais (CCDR)7, é inquestionável a estreita ligação entre os 

diferentes atores associados, direta ou indiretamente, à estratégia de especialização inteli-

gente em Portugal, denominada Estratégia Nacional de Especialização Inteligente (ENEI).  

Uma das principais conclusões à análise dos domínios nacionais e regionais é a ne-

cessidade de uma articulação multinível. Existem pontos de contacto ENEI/EREI (Estra-

tégia Nacional de Especialização Inteligente/ Estratégia Regional de Especialização Inteli-

gente), mas também situações em que existe sobreposição. Torna-se assim necessário sepa-

rar intervenções, e adequar às especificidades e diferenças entre dimensões nacional e regi-

onal. 

Segundo o 1º Relatório Periódico "Monitorização e Avaliação da Estratégia Nacional 

para uma Especialização Inteligente" da ANI (2019), uma das dificuldades operacionais de 

implementar a ENEI é a transposição normativa das recomendações desta, ou seja, não é 

fácil para cada região qualificar quais os projetos prioritários que melhor se enquadram à 

sua situação, transformando assim as prioridades comunicadas ao nível nacional como re-

gras regionais, com diferentes caracteres preferenciais.  

Após uma breve análise às RIS3 - (Research and Innovation Smart Specialisation Strategies) 

Estratégias de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente) disponibilizada 

pelas diferentes CCDRs, verifica-se que cada região estabelece diferentes domínios prioritá-

rios. Na Tabela 2 identificam-se os domínios prioritários da ENEI, e respetiva associação 

aos diferentes domínios prioritários de cada região NUTSIII. Apresentam-se ainda na Ta-

bela 3 os dados referentes ao nº de projetos aprovados, investimento elegível e respetivo 

incentivo para cada domínio prioritário ENEI.  

 

                                                           
7http://www.norte2020.pt/;http://www.centro.portugal2020.pt/;http://www.alentejo.portugal2020.pt/;https://algarve2
020.pt/info/; https://lisboa.portugal2020.pt/ 

 

http://www.norte2020.pt/
http://www.centro.portugal2020.pt/
http://www.alentejo.portugal2020.pt/
https://algarve2020.pt/info/
https://algarve2020.pt/info/
https://lisboa.portugal2020.pt/
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Tabela 2: Domínios prioritários ENEI e EREI 

ENEI - Domínios Priori-
tários 

NORTE - Domínios Priori-
tários EREI 

CENTRO - Plataformas 
Inovação RIS 3 

LISBOA - Níveis Enqua-
dramento RIS3 Regional 

ALENTEJO - RIS3 ALGARVE - RIS3 

Agroalimentar  
Sistemas Agroambientais e 

Alimentação 
Valorização Recursos 
Endógenos Naturais 

- Alimentação e Floresta 
Agroalimentar, Agro-

transformação, floresta e 
biotecnologia Verde 

Água e Ambiente Recursos do Mar e Economia 
Valorização Recursos 
Endógenos Naturais 

Conhecimento, Prospeção e 
Valorização Recursos Marinhos 

Economia dos Recursos Mine-
rais, Naturais e Ambientais 

- 

Automóvel, aeronáutica e 
espaço 

Indústrias da Mobilidade e 
Ambiente 

- Mobilidade e Transportes - - 

Economia do Mar Recursos do Mar e Economia 
Valorização Recursos 
Endógenos Naturais 

Conhecimento, Prospeção e 
Valorização Recursos Marinhos 

Economia dos Recursos Mine-
rais, Naturais e Ambientais 

Mar 

Energia - 
Valorização Recursos 
Endógenos Naturais 

- 
Tecnologias Críticas, Energia e 

Mobilidade Inteligente 
Energias Renováveis 

Floresta - 
Valorização Recursos 
Endógenos Naturais 

- Alimentação e Floresta 
Agroalimentar, Agro-

transformação, floresta e 
biotecnologia Verde 

Habitat - Inovação Territorial - 
Tecnologias e Serviços Especiali-

zados da Economia Social 
- 

Indústrias Culturais e Cri-
ativas 

Cultura, Criação e Moda - 
Meios Criativos e Indústrias 

Culturais 
Património, Indústrias Culturais e 
Criativas e Serviços de Turismo 

TIC e Indústrias Criati-
vas e Culturais 

Materiais e Matérias-primas 
Sistemas Avançados de 

Produção 
Soluções Industriais Sus-

tentáveis 
Serviços Avançados às Empre-

sas 
- - 

Saúde  Ciências da Vida e da Saúde 
Tecnologias para a quali-

dade de vida 
Investigação, Tecnologias e 

Serviços de Saúde 
Tecnologias e Serviços Especiali-

zados da Economia Social 
Saúde, Bem Estar e Ci-

ências da vida 

Tecnologias de Produção e 
Indústria de Processo 

Sistemas Avançados de 
Produção 

Soluções Industriais Sus-
tentáveis 

Serviços Avançados às Empre-
sas 

Tecnologias Críticas, Energia e 
Mobilidade Inteligente 

TIC e Indústrias Criati-
vas e Culturais 

Tecnologias de Produção e 
Indústria de Produto 

Sistemas Avançados de 
Produção 

Soluções Industriais Sus-
tentáveis 

Serviços Avançados às Empre-
sas 

Tecnologias Críticas, Energia e 
Mobilidade Inteligente 

TIC e Indústrias Criati-
vas e Culturais 

TIC 
Capital Humano e Serviços 

Especializados 
Soluções Industriais Sus-

tentáveis 
Investigação, Tecnologias e 

Serviços de Saúde 
Tecnologias Críticas, Energia e 

Mobilidade Inteligente 
TIC e Indústrias Criati-

vas e Culturais 

Transportes, mobilidade e 
logística 

Indústrias da Mobilidade e 
Ambiente 

- Mobilidade e Transportes 
Tecnologias Críticas, Energia e 

Mobilidade Inteligente 
- 

Turismo 
Capital Simbólico,  Tecnolo-
gias e Serviços do Turismo 

Inovação Territorial Turismo e Hospitalidade 
Património, Indústrias Culturais e 
Criativas e Serviços de Turismo 

Turismo 

Fonte: Elaboração própria, com base na informação do Primeiro Relatório Periódico "Monitorização e Avaliação da Estratégia Nacional para uma Especialização Inteligente" da ANI - 06 fevereiro 2019 
e informação do Anexo B do Aviso XX/SI/2017 para Apresentação de Candidaturas (Domínios Prioritários da Estratégia Regional de I&I para uma Especialização Inteligente) 
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Tabela 3: Projetos aprovados com enquadramento nos domínios prioritários ENEI entre 2015 e 
Junho 2018 

Fonte: ANI (2019) 

 

Conclui-se, a partir destes dados, que o domínio prioritário com maior número de 

projetos aprovados é o das Indústrias Criativas, seguido pelo domínio Agroalimentar. A 

Economia do Mar e os Transportes, Mobilidade e Logística são os domínios com menor 

número de projetos aprovados. Em média, os projetos recebem pouco mais de metade 

(54%) de incentivo relativamente à percentagem do investimento elegível realizado. Conclu-

ímos ainda que os domínios prioritários com maior percentagem de incentivos aprovados, 

considerando os investimentos elegíveis são os domínios da Economia do Mar e da Água e 

Ambiente e aquele que recebe a menor percentagem de incentivo sobre a percentagem de 

investimento elegível, é o domínio da Floresta. 

 

Foram também consultadas as diferentes CCDRs com o objetivo de obter informa-

ção de cada uma destas relativamente às respetivas EREI. No entanto, quer por ausência de 

resposta, que por indisponibilidade de dados, apenas foi possível efetuar essa análise para a 

RIS3 Algarve e RIS3 Centro (Anexos 1 e 2). 

ENEI -Domínios Pri-
oritários 

Projetos Investimento Elegível Incentivo  % Incenti-
vo/Investimento 

Elegível 
Nº % Euros % Euros % 

Automóvel, Aeronáutica 
e Espaço  

448 7% 967 432 075 15% 472 136 240 14% 49% 

Tecnologias de Produção 
e Indústria de Produto 

711 10% 747 403 427 12% 395 822 126 11% 53% 

Materiais e Matérias 
Primas 

397 6% 595 752 916 9% 286 157 199 8% 48% 

Energia 520 8% 572 716 936 9% 331 286 609 10% 58% 

Agroalimentar 724 11% 538 815 823 8% 306 326 156 9% 57% 

Indústrias Culturais e 
Criativas 

943 14% 533 960 557 8% 296 440 342 9% 56% 

Habitat 614 9% 444 392 298 7% 250 404 327 7% 56% 

Tecnologias de Produção 
e indústria de Processo 

339 5% 358 778 441 6% 203 333 031 6% 57% 

Saúde  478 7% 347 057 240 5% 198 997 528 6% 57% 

Turismo 336 5% 344 751 683 5% 206 971 269 6% 60% 

Tecnologias de Informa-
ção e Comunicação 

717 10% 289 172 508 5% 154 495 793 4% 53% 

Água e Ambiente 319 5% 287 647 019 4% 176 883 693 5% 61% 

Floresta 110 2% 280 576 927 4% 120 136 203 3% 43% 

Economia do Mar 92 1% 66 627 498 1% 40 784 707 1% 61% 

Transportes, Mobilidade 
e Logística 

85 1% 44 394 923 1% 24 819 154 1% 56% 

TOTAL 6 833 100% 6 419 480 269 100% 3 464 994 376 100%  54% 
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Efetuando a análise para a região do Algarve (Anexo 1), verificamos que o domínio 

prioritário do Turismo tem um peso significativo, quer em termos de nº de projetos subme-

tidos (quase 30%), quer ao nível do investimento elegível e incentivo recebido. O peso do 

incentivo atribuído aos diferentes projetos, sobre o respetivo investimento elegível é em 

média 55,38% - valor semelhante à realidade nacional – sendo de destacar que a amplitude 

deste rácio não é muito grande, ou seja, em média, independentemente do tipo de domí-

nios prioritários, a região do Algarve recebeu 55% de incentivo sobre o investimento elegí-

vel dos seus projetos. Os domínios onde ser verificaram maior ponderação foram o Agroa-

limentar, Agro-transformação, floresta e biotecnologia Verde e do domínio das Energias 

Renováveis. Apenas os restantes domínios (sem enquadramento na EREI) ficaram abaixo 

dos 50%.  

Relativamente à Região Centro (Anexo 2), conclui-se, relativamente à localização 

geográfica dos projetos de investimento, uma maior predominância nas regiões de Aveiro, 

Leiria, Coimbra e Oeste, com uma concentração de aproximadamente 80% dos projetos 

analisados e aprovados. Considerando a relativização das candidaturas pelo nº empresas da 

sub-região destacam-se as regiões de Aveiro e Leiria. Com o menor número de projetos 

surgem as regiões das Beiras e Serra da Estrela e Médio Tejo. 

Efetuando agora uma análise quanto ao enquadramento dos projetos nos domínios 

prioritários da EREI do Centro, e com base nos dados fornecidos no relatório CCDR RIS3 

Centro - Caderno D, conclui-se que mais de metade dos projetos foram enquadrados no 

domínio prioritário “Soluções Industriais Sustentáveis”. Este enquadramento compreende-

se considerando o perfil industrial das regiões e respetivas candidaturas. 

Importa ainda referir que o investimento médio por projeto das candidaturas anali-

sadas ronda os 1 295 284 Euros, sendo a percentagem de aprovação inferior a 50% 

(47,13%). De realçar ainda que o incentivo médio por projeto é de 669 441 Euros, corres-

pondendo a aproximadamente 51% do investimento total médio por projeto das candida-

turas aprovadas. As regiões onde a percentagem de incentivo médio por projeto sobre o 

investimento total médio por projeto das candidaturas aprovadas é mais significativa são as 

regiões de Beiras e Serra da Estrela e a Região de Leiria. 
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4. Especialização Inteligente e Coesão Económico-Social em Por-

tugal 

 

4.1. Metodologia 

Analisando a literatura sobre a especialização inteligente e a coesão económico-

social, verifica-se a utilização de metodologias maioritariamente qualitativas (e.g. Balland et 

al., 2018; Foray e Landabaso, 2014; McCann e Ortega-Argilés, 2016). Numa pesquisa de 

artigos empíricos, obtém-se maioritariamente estudos recorrendo a estatística descritiva ou 

a métodos exploratórios, tais como os relatórios OECD ou da EU, no âmbito da EI, e tra-

balhos no âmbito da coesão económico-social (e.g. Acket, Borsenberger, Dickes e Sarraci, 

2011; EU, 2017). 

Considerando os métodos utilizados na revisão literatura efetuada, este trabalho uti-

liza métodos estatísticos que nos permitam aferir se existe ou não associação estatística 

entre um conjunto de indicadores associados à Inovação (Formação do Capital Humano, 

Despesas em I&D, Nº de patentes) e Coesão Economico Social. 

Recorremos assim ao teste do Qui-Quadrado para testar se duas ou mais popula-

ções (ou grupos) independentes diferem relativamente a uma determinada característica 

(Marôco, 2011).  

As hipóteses estatísticas são: 

H0 : As variáveis são independentes 

H1: As variáveis não são independentes 

Para implementação deste teste recorreu-se software de análise estatística SPSS Statis-

tics (Versão 25). Considerou-se uma probabilidade de erro de tipo I (α = 0,05) em todas as 

análises inferenciais.  

O primeiro passo foi proceder à normalização das variáveis uma vez que estavam 

expressas em unidades e escalas diferentes. Para a normalização das variáveis foi utilizada a 

seguinte fórmula:  

(X – Xaverage) /(Xmax – Xmin) 

em que: X = Variável, Xaverage= média dos dados disponíveis dessa variável; Xmax= valor máximo 

da variável, Xmin=valor mínimo da variável. 

Iremos começar por descrever o perfil de especialização produtiva das regiões em 

Portugal para de seguida se relacionar com a especialização inteligente. Em, avalia-se a coe-

são económico-social e mede-se a sua associação com os indicadores de especialização inte-

ligente das regiões. 
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4.2. Especialização produtiva das regiões 

Para a prossecução da estratégia nacional de especialização inteligente, foram defi-

nidos 15 domínios temáticos, para que a decisão de políticas e acções a tomar no caminho 

de especialização tenham por base a correta identificação de prioridades, atendendo às ca-

racterísticas e potencialidades existentes. Estes domínios prioritários estão identificados na 

tabela infra, Tabela 4, onde são descritas as respetivas áreas de atuação de cada um destes. 

Para analisar o perfil produtivo das regiões, foi efetuado uma correspondência entre 

a classificação das atividades económicas e os domínios prioritários ENEI. Ou seja, partin-

do das áreas de atuação de cada um dos domínios prioritários, selecionou-se as CAEs en-

quadráveis ou relacionadas com áreas os domínios temáticos. 

 
Tabela 4: Domínios Prioritários e CAEs 

Domínios 
Prioritários 

ENEI 
Áreas de Atuação CAE 

Agroalimentar  

Alimentos saudáveis e sustentáveis; Alimentos 
seguros e conservação de Alimentos; Biodiversida-
de; Engenharia alimentar e tecnologias avançadas; 
Tratamento e reutilização de resíduos; Utilização 

sustentável do espaço 

A016; 
A01; E38 

Actividades dos serviços relacionados com a agricultura 
e com a produção animal; Agricultura, produção ani-
mal, caça e actividades dos serviços relacionados; Reco-
lha, tratamento e eliminação de resíduos; valorização de 
materiais 

Água e Ambi-
ente 

Avaliação, monitorização e proteção de Ecossiste-
mas; Gestão e utilização eficiente de recursos hídri-
cos; Redução, gestão, tratamento e valorização de 
resíduos; Uso eficiente dos solos e ordenamento 

A03; E36; 
E37; E38 

Pesca e aquicultura; Captação, tratamento e distribuição 
de água; Recolha, drenagem e tratamento de águas 
residuais; Recolha, tratamento e eliminação de resíduos; 
valorização de materiais 

Automóvel, 
aeronáutica e 

espaço 

Automóvel verde; Indústria de componentes; Tec-
nologias avançadas aplicadas ao Automóvel; TIC 

aplicadas ao Automóvel, aeroespacial e espaço 

C29; 
C303; 
J620; 

J6209; J63 

Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-
reboques e componentes para veículos automóveis; 
Fabricação de aeronaves, de veículos espaciais e equi-
pamento relacionado; Consultoria e programação in-
formática e actividades relacionadas; outras actividades 
relacionadas com as tecnologias da informação e infor-
mática; Actividades dos serviços de informação 

Economia do 
Mar 

Alimentos Seguros; Alterações climáti-
cas¸Autoestradas do mar, mobilidade, portos e 

logística¸Biodiversidade e sustentabilidade de espé-
cies¸Biotecnologia Marítima¸Combate a organismos 
patogénicos e doenças¸Cultura e desporto associa-

dos ao Mar 

A031; 
A032; 
R932 

Pesca; Aquicultura; Actividades de diversão e recreati-
vas 

Energia 

Cidades Inteligentes¸Eficiência energética de edifí-
cios; Eficiência energética e utilização final de ener-

gia¸Energias Renováveis¸Novas fontes de ener-
gia¸Otimização do transporte e armazenamento de 

energia¸TIC e Redes Energéticas Inteligen-
tes¸Transportes eficientes 

B06; 
C1920; 
D3511; 
D3512; 
D3513; 
D352 

Extração de petróleo bruto e gás natural; Fabricação de 
produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de 
combustíveis; Produção de eletricidade de origem hídri-
ca; Produção de eletricidade de origem térmica; Produ-
ção de eletricidade de origem eólica, geotérmica, solar e 
de origem, n.e.; Produção de gás; distribuição de com-
bustíveis gasosos por condutas; comércio de gás por 
condutas 

Floresta 

Melhoramento de espécies e prevenção e tratamen-
to de pragas¸Monitorização e Avaliação ambiental; 

Prevenção e deteção de Incêndios¸Produção de 
energia (biomassa, ..)¸Produção sustentável de 

matérias-primas e materiais derivados da floresta; 
Reutilização de resíduos 

A02; B06; 
E38; E39 

Silvicultura e exploração florestal; Extração de petróleo 
bruto e gás natural; Recolha, tratamento e eliminação de 
resíduos; valorização de materiais; Descontaminação e 
actividades similares 
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Habitat 

Construção; Cortiça e madeira; Cutelaria e produtos 
metálicos; Domótica; Mobiliário; Novos materi-
ais/Materiais avançados; Novos métodos de pro-
dução sustentável e eficiente; Papel; Têxteis-lar; 

Tintas e revestimentos 

F412; 
F4399; 
C1392; 
M71 

Construção de edifícios (residenciais e não residenciais); 
outras actividades especializadas de construção, n.e.; 
Fabricação de artigos têxteis confecionados, exceto 
vestuário; Actividades de arquitetura, de engenharia e 
técnicas afins; actividades de ensaios e de análises técni-
cas 

Indústrias 
Culturais e 
Criativas 

Arquitetura e design;Conteúdos culturais e criativos 
(música, cinema, rádio e TV, livros, artes performa-
tivas e artes visuais); Indústrias culturais e criativas 

aplicadas ao Turismo; Moda (e.g. vestuário, calçado, 
têxteis técnicos, joalharia, peles; Cortiça. 

N81; R90; 
R91;R932; 

S9499 

Actividades relacionadas com edifícios, plantação e 
manutenção de jardins; Actividades de teatro, de músi-
ca, de dança e outras actividades artísticas e literárias; 
Actividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras 
actividades culturais; Actividades de diversão e recreati-
vas; outras actividades de organizações associativas, n.e. 

Materiais e 
Matérias-
primas 

Aplicação de Tecnologias avançadas a matérias-
primas e materiais; Produção sustentável de maté-
rias-primas e materiais derivados da floresta; Tec-
nologias inovadoras para recursos minerais; Uso 

eficiente, seguro e sustentável de recursos 

B09; B05; 
B06; B07; 

E383 

Actividades dos serviços relacionados com as indústrias 
extrativas; Extração de hulha e lenhite; Extração de 
petróleo bruto e gás natural; Extração e preparação de 
minérios metálicos; Valorização de materiais 

Saúde  

Biotecnologia e saúde; Doenças (e.g. neurodegene-
rativas, autoimunes, reumático, diabetes, cardiovas-
culares, cancro…);Envelhecimento e Vida Ativa; 

Investigação translacional; Outras tecnologias mé-
dicas; Saúde e Bem-estar (alimentação, turismo e 

desporto) 

M7211; 
M7219; 
M7220; 
Q869; 
R93; 

R93294; 
C21 

Investigação e desenvolvimento em biotecnologia; 
outra investigação e desenvolvimento das ciências físi-
cas e naturais; Investigação e desenvolvimento das 
ciências sociais e humanas; Outras actividades de saúde 
humana; Actividades desportivas, de diversão e recreati-
vas; Outras actividades de diversão e recreativas, n.e.; 
Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de 
preparações farmacêuticas 

Tecnologias 
de Produção e 

indústria de 
Processo 

Biotecnologia Industrial; Indústria Farmacêutica; 
Processos produtivos mais verdes e eficientes; 

Química verde; Redução e reutilização de resíduos; 
TIC aplicadas ao processo produtivo 

M7211; 
C21; 
E381; 
E382; 
J631; 

M7112; 
M7120 

Investigação e desenvolvimento em biotecnologia; 
Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de 
preparações farmacêuticas; Recolha de resíduos; Trata-
mento e eliminação de resíduos; Actividades de proces-
samento de dados, domiciliação de informação e activi-
dades relacionadas; portais Web; Actividades de enge-
nharia e técnicas afins; Actividades de ensaios e análises 
técnicas 

Tecnologias 
de Produção e 

indústria de 
Produto 

Desenvolvimento e eficiência de Sistemas de Pro-
dução; Processos produtivos mais verdes e eficien-
tes; Produtos inovadores e de alto valor acrescenta-

do; TIC aplicadas aos Sistemas de Produção 

M749; 
M72; 

M7120 

Outras actividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares, n.e.; Actividades de investigação científica e 
de desenvolvimento; Actividades de ensaios e análises 
técnicas; 

TIC 

Ciber-segurança; Internet das Coisas; Novas formas 
de comunicação; Telecomunicações e Infraestrutu-
ras; TIC aplicadas à Indústria (Robótica, eletrónica, 
nanotecnologias, …); TIC aplicadas à Saúde; TIC 
aplicadas às Indústrias Criativas; TIC na Adminis-

tração Pública 

J631; 
M72; 
M749;  

Actividades de processamento de dados, domiciliação 
de informação e actividades relacionadas; portais Web; 
Actividades de investigação científica e de desenvolvi-
mento; outras actividades de consultoria, científicas, 
técnicas e similares, n.e. 

Transportes, 
mobilidade e 

logística 

Gestão de infraestruturas portuárias; Mobilidade e 
espaço urbano; Novos meios de transporte susten-
táveis de mercadorias (e.g. ferrovia); Transportes e 
logística Inteligentes; Transportes seguros e susten-

táveis 

H491; 
H493; 

H50; H51 

Transporte interurbano de passageiros por caminho-de-
ferro; outros transportes terrestres de passageiros; 
Transportes por água; Transportes aéreos 

Turismo 

Diversificação da oferta turística; Exploração da 
Herança Cultural; TIC aplicadas ao Turismo; Tu-
rismo cultural, desportivo e religioso; Turismo da 

natureza; Turismo de saúde 

I551, 
I552; 
I559; 
R900; 
R91; 
R932 

Estabelecimentos hoteleiros; Residências para férias e 
outros alojamentos de curta duração; outros locais de 
alojamento; Actividades de teatro, de música, de dança 
e outras actividades artísticas e literárias; Actividades 
das bibliotecas, arquivos, museus e outras actividades 
culturais; Actividades de diversão e recreativas 

Fonte: Elaboração própria, com base no 1º Relatório ANI e INE8 (CAE, revisão3) 

 

Em seguida, descreve-se o perfil de especialização produtiva das regiões. Para tal, 

                                                           
8 http://smi.ine.pt/Categoria, acedido em 17-03-201 

http://smi.ine.pt/Categoria
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recorre-se ao nº pessoas ao serviço em cada um dos domínios de especialização identifica-

dos na tabela anterior. Pretende-se compreender, partindo da análise aos domínios prioritá-

rios ENEI, qual a proporção da população empregue nas atividades económicas incluídas 

em cada um dos domínios.  

Com base nos dados recolhidos no INE9, são calculados os coeficientes de especia-

lização e coeficientes de localização para cada região e sector que permitem avaliar a espaci-

alização relativa de cada região e a concentração relativa de cada setor. São também calcula-

dos o Índice de Entropia por região e por setor de modo a avaliar a especialização e a con-

centração absolutas. Após esta análise iremos tentar perceber em que domínios as regiões 

estão especializadas e em que regiões os setores estão localizados, recorrendo ao quociente 

de localização 

O coeficiente de especialização (CE) permite-nos medir o grau de especialização re-

lativa de uma região quanto aos sectores de atividade económica que nela estão inseridos. 

Trata-se assim de uma medida relativa de especialização com forte capacidade de síntese. 

Segundo Delgado e Godinho (2005),  o coeficiente de especialização é uma medida relativa 

e sintética de especialização de uma região, variando entre o 0 e 1. O seu limite inferior, 0, 

significa que a região e espaço de referência tem idênticos perfis de especialização, logo, 

não existe especialização relativa daquela região face ao espeço de referência. Quanto maior 

o valor do CE (mais próximo de 1), mais a região terá uma estrutura produtiva especializa-

da relativamente ao espaço de referência, na medida em que o perfil de especialização da 

região se afasta da que o espaço de referência evidencia. É de realçar que sendo o CE uma 

medida relativa de especialização, um valor baixo do CE não implica diversificação da es-

trutura produtiva regional, mas sim proximidade entre perfis de especialização da região e 

do espaço de referência.  

O cálculo do Índice de Entropia (IE) permite aferir se a estrutura produtiva de de-

terminada região será muito ou pouco especializada, em termos absolutos. Variando entre 

0, situação em que existe máxima especialização dessa região; e o limite máximo 

(log(número de regiões) = log(23)=1,36) corresponderá à situação de máxima diversifica-

ção, ou seja, os sectores de atividade encontram-se uniformemente distribuídos. Conclui-se 

assim, que quanto mais baixo o valor da entropia mais essa região apresentará uma estrutu-

ra produtiva especializada (Delgado e Godinho, 2005).  

                                                           
9 www.ine.pt, Sistema de contas integradas das Empresas, acedido em 09-02-2019  

http://www.ine.pt/
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Tabela 5:Coeficiente de Especialização e Índice de Entropia por região NUTS III, 2016 
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Coeficiente de 
Especialização 

0,35 0,41 0,47 0,22 0,30 0,49 0,52 0,48 0,32 0,31 0,13 0,27 0,33 0,31 0,40 0,25 0,60 0,54 0,53 0,60 0,47 0,36 0,19 

Índice de Entropia 0,81 0,63 0,62 0,94 0,86 0,49 0,60 0,68 0,90 1,01 0,95 0,83 0,75 0,85 0,89 0,82 0,54 0,55 0,71 0,64 0,71 0,83 1,00 

Fonte: Elaboração própria, com base em https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008467&contexto=bd&selTab=tab2 
 

Tabela 6: Coeficiente de Localização e Índice de Entropia por domínio de especialização, 2016 

Domínios Priori-
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Coeficiente de 
Localização 

0,67 0,51 0,57 0,84 1,42 0,69 0,53 0,56 0,62 0,44 0,48 0,40 0,41 1,09 0,62 

Índice de Entropia 1,03 0,8 0,67 0,79 0,65 0,82 1,12 0,79 1,11 0,81 0,67 0,82 0,86 0,89 0,74 

Fonte: Elaboração própria, com base em https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008467&contexto=bd&selTab=tab2 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008467&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008467&contexto=bd&selTab=tab2
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O coeficiente de localização (CL) é um indicador de localização que indica o nível 

de concentração relativa, em termos sintéticos. Isto é, o valor obtido indica-nos se um sec-

tor se concentra numa determinada região ou se, pelo contrário, o sector está disperso por 

todas as regiões. Segundo Delgado e Godinho (2005)  o coeficiente de localização do sec-

tor k indica o grau de semelhança ou de desvio entre o padrão de localização desse sector e 

o padrão de localização do agregado de referência. Trata-se de uma medida relativa e sinté-

tica de localização, cujos valores se situam entre 0 e 1. Quanto mais elevado for este coefi-

ciente, mais o sector evidencia um padrão de localização específico (há concentração relati-

va do sector).  

O quociente de localização (QL) é uma medida que permite aferir o grau relativo de 

concentração de uma determinada atividade. Os resultados obtidos com esta medida de 

localização permitem fazer uma análise centrada numa região específica, para todos os sec-

tores de atividade em causa e, assim, obter conclusões sobre o grau de especializa-

ção/diversificação desse território. No cálculo do QL é comparada a importância da ativi-

dade i na região k, com a importância que essa mesma atividade tem numa região padrão.  

Segundo Delgado e Godinho (2005), quando o QL é superior a 1, significa que sec-

tor k esta relativamente concentrado na unidade territorial i, no sentido em que esta detém 

no sector k uma importância mais que proporcional à que possui no espaço de referência. 

Logo, diz-se que o sector k está sobre representado na unidade territorial i. Quando temos 

um QL<1 significa que o sector k não está relativamente concentrado na unidade territorial 

i, no sentido em que a unidade territorial detém no sector k uma importância relativa infe-

rior à que detém no espaço de referência. As autoras alertam ainda para a natureza relativa 

destes indicadores, sendo de considerar: se a região é simultaneamente importante no sec-

tor k e no agregado de referência, o valor do quociente de localização tenderá a vir atenua-

do; se um sector apresentar um nível de concentração relativa elevado em determinada 

região, tal não significa que essa unidade territorial seja preponderante no sector, mas ape-

nas que constitui um polo de concentração relativa desse sector, na medida em que a região 

i tem nesse sector uma representação mais que proporcional à que detém ao nível global. 

 

Com base na Tabela 5, concluímos que as regiões mais especializadas em termos 

absolutos são as regiões de Tâmega e Sousa (0,49), Alentejo Litoral (0,54) e Baixo Alentejo 

(0,55). Efetuando uma análise em termos relativos, isto é, tendo em conta quais as regiões 

que apresentam CE mais elevados, surgem as regiões do Alto Alentejo (0,60), Alentejo Li-

toral (0,60) e Baixo Alentejo (0,54). Existem, portanto, em comum nesta conclusão, duas 
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regiões especializadas em termos absolutos e em termos relativos: o Alentejo Litoral e o 

Baixo Alentejo. Partindo dos dados dos respetivos quocientes de localização (Tabela 7), 

estas regiões especializam-se nos seguintes domínios: Alentejo Litoral – Agroalimentar e 

Materiais e Matérias Primas; Baixo Alentejo – Habitat e TIC.  

Quanto às regiões menos especializadas, em termos absolutos temos a Região de 

Aveiro (IE = 1,01), seguida pela AML (1,00) e Região de Coimbra (0,95). Em termos relati-

vos, a região menos especializada é a Região de Coimbra (CE=0,13), AML (0,19) e AMP 

(0,22). As regiões de Coimbra e AML são comuns na análise absoluta e relativa.  

Partindo para uma análise ao grau de concentração no espaço dos domínios priori-

tários, conseguimos retirar algumas conclusões quanto ao grau de especialização por secto-

res a partir da análise do Índice de Entropia do sector (análise da especialização absoluta) e 

do coeficiente de localização (análise da especialização relativa).  

Atendendo aos resultados obtidos na Tabela 6, conclui-se que os domínios mais 

concentrados no espaço territorial, em termos relativos são: Energia (CL=1,42) e Transpor-

tes, mobilidade e Logística (1,09). Os sectores com maior especialização absoluta são os 

sectores da Energia (0,65) e Automóvel, Aeronáutica e Espaço (0,67). Em comum nesta 

análise, surge o sector da Energia. Importa, portanto, analisar os valores do QL deste sector 

para perceber em que regiões está relativamente concentrado (Tabela 7): Terras de Trás os 

Montes (9,6) e Alto Tâmega (9,00). 
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Tabela 7: Quociente de Localização por domínios prioritários e NUTS III, 2016 

Domínios Priori-
tários ENEI 
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Agroalimentar  0,1 0,1 0,0 0,2 0,9 0,2 0,1 0,4 2,7 0,6 1,2 1,3 1,7 1,8 2,3 1,6 5,5 0,1 4,0 4,7 4,5 1,0 0,9 

Água e Ambiente 0,3 0,4 0,1 0,6 1,9 0,5 0,0 0,4 2,0 2,4 1,0 0,8 0,5 0,0 1,2 0,0 0,6 0,2 1,7 0,5 0,2 0,7 1,4 

Automóvel, aero-
náutica e espaço 

2,1 0,4 0,1 1,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 1,9 0,9 0,4 0,1 0,2 0,8 1,3 0,1 0,3 0,2 0,0 0,2 0,1 1,4 

Economia do Mar 2,1 0,2 0,0 1,5 0,0 0,0 0,1 0,5 3,9 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,1 1,6 0,6 

Energia 2,3 3,3 5,9 2,9 9,0 0,1 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 

Floresta 0,3 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 1,2 1,0 1,8 2,1 1,5 2,9 2,7 0,6 2,1 1,8 3,4 2,5 1,3 0,3 1,4 

Habitat 1,6 2,4 2,4 1,0 1,5 2,7 2,5 2,3 0,8 0,6 1,1 1,6 1,7 1,1 0,2 1,3 0,6 2,6 0,6 0,5 0,7 0,8 0,5 

Indústrias Culturais 
e Criativas 

2,1 0,3 1,7 0,7 1,9 0,3 3,7 3,4 0,5 0,3 0,2 0,3 0,5 0,7 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,3 

Materiais e Maté-
rias-primas 

0,0 0,8 0,8 1,0 0,4 0,0 0,0 0,0 1,7 1,3 2,3 3,2 2,6 2,5 4,6 3,2 3,9 1,7 2,2 0,7 1,9 0,5 0,6 

Saúde  1,1 1,3 1,7 2,0 0,5 1,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,6 0,0 0,1 0,3 0,0 0,4 0,6 0,9 

Tecnologias de 
Produção e indús-
tria de Processo 

0,3 0,5 0,3 1,0 1,3 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 1,0 0,8 0,6 1,1 0,8 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,4 1,6 

Tecnologias de 
Produção e indús-

tria de Produto 
0,7 0,8 0,8 1,4 0,7 0,3 1,2 0,8 0,4 1,2 1,8 0,6 0,3 0,3 0,5 0,6 0,1 1,9 0,4 2,6 0,4 0,2 1,2 

TIC 0,7 0,6 0,6 1,4 0,4 0,3 1,1 0,4 0,3 1,2 2,0 0,4 0,4 4,0 0,6 0,4 0,2 2,5 0,5 3,4 1,2 0,3 1,2 

Transportes, mobi-
lidade e logística 

2,1 1,3 2,1 2,4 3,5 1,4 5,1 4,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,9 0,4 0,3 2,9 2,7 0,0 

Turismo 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,2 0,5 0,3 0,8 0,4 0,8 0,5 1,2 0,8 2,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,3 

Fonte: Elaboração própria, com base em https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008467&contexto=bd&selTab=tab2 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008467&contexto=bd&selTab=tab2
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4.3. Do perfil produtivo à Especialização Inteligente 

Recorrendo aos dados disponibilizados pela Direção Geral de Estatísticas da Edu-

cação e Ciência (Inquérito ao Potencial Tecnológico Nacional, 2016) procuramos analisar a 

Despesa em I&D por domínio científico e tecnológico. É notória, com base no Anexo 4, a 

concentração expressiva deste indicador nas regiões da AML (45% da despesa total em 

I&D) e AMP (23%). É de realçar ainda que os domínios científicos com maior despesa 

relativa em I&D são as Ciências da Engenharia e Tecnologias (43%), seguido pelas Ciências 

Exatas e Naturais, com 24% de peso relativamente ao total da despesa em I&D.  

Partindo destes dados, foi calculado o quociente de localização das despesas em 

I&D por domínio científico e tecnológico (Tabela 8).  

 

Tabela 8: Quociente de Localização das despesas em I&D por domínio científico e tecnológico 

Regiões  

Ciências 
Exatas e 
Naturais 

Ciências da 
engenharia 
e tecnolo-

gias 

Ciências 
médicas e 
da saúde 

Ciências agra-
rias e veteriná-

rias 

Ciências 
Sociais 

Humanidades 
e artes 

Alto Minho 0,22 1,85 0,10 0,51 0,93 0,23 

Alto Tâmega 0,12 1,55 1,05 5,37 0,13 0,00 

AMP 0,71 1,15 1,46 0,37 0,88 0,74 

Ave 0,36 1,88 0,28 0,22 0,21 0,63 

Cavado  0,92 0,99 0,73 0,30 1,78 0,74 

Douro 1,03 0,20 1,62 8,15 1,28 1,20 

Tâmega e Sousa 0,63 1,30 0,75 3,51 0,62 0,37 

Terras de Trás os 
Montes 0,69 0,54 1,02 6,16 1,76 1,33 

Beira Baixa 0,58 0,66 1,06 7,03 0,85 2,11 

Beiras e Serra 
Estrela 0,75 1,19 1,11 0,03 1,02 0,88 

Médio Tejo 0,83 1,43 0,02 0,15 1,05 0,93 

Oeste 1,22 1,31 1,00 0,60 0,12 0,02 

Região Aveiro 1,19 1,29 0,20 1,18 0,60 0,54 

Região Coimbra 0,84 0,74 1,73 0,57 1,07 2,00 

Região Leiria 0,27 1,90 0,26 0,16 0,48 0,44 

Viseu e Dão 
Lafões 0,57 1,01 1,51 2,33 1,30 0,36 

AML 1,21 0,87 0,90 0,95 1,10 1,13 

Alentejo Central 1,60 0,34 0,22 4,20 1,23 2,69 

Alentejo Litoral 0,30 1,17 0,05 13,44 0,11 0,00 

Alto Alentejo 0,73 0,96 0,33 4,45 1,61 0,76 

Baixo Alentejo 0,25 1,31 0,53 8,18 0,46 0,17 

Lezíria do Tejo 0,80 1,18 0,58 5,15 0,64 0,08 

Algarve 1,45 0,33 0,82 2,64 1,81 1,89 

Fonte: Elaboração própria 
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Conclui-se que os domínios das Ciências Agrárias e Veterinárias estão concentrados 

em termos relativos nas regiões do Alentejo Litoral (13,44), Baixo Alentejo (8,15) e Douro 

(8,15). É, portanto, visível, no que diz respeito a estes domínios, que a despesa em I&D 

está sobre representada em termos relativos nestas regiões, comparativamente ao restante 

território nacional. Nos restantes domínios não se verificam concentrações relativas tão 

expressivas, sendo apenas de referir que Humanidades e Artes são o domínio científico e 

tecnológico com menores valores de QL, sendo que as despesas em I&D neste domínio 

são mais representativas nas regiões do Alentejo Central (2,69) e Beira Baixa (2,11). 

 

Tendo como objetivo verificar se o perfil da estrutura produtiva e da despesa em 

I&D são semelhantes, tornou-se necessário compatibilizar a classificação domínios ENEI e 

científico e tecnológico. Para isso foi efetuada uma reclassificação dos domínios, de acordo 

com os critérios apresentados na tabela seguinte: 

  

Tabela 9:Reclassificação de Domínios  

Ciências 
Exatas e 

Naturais = 
CEN 

Ciências da 
engenharia e 
tecnologias = 

CET 

Ciências médicas 
e da saúde = 

CMS 

Ciências agrarias e 
veterinárias = CAV 

Ciências 
Sociais = 

CS 

Humanidades e 
artes = HÁ 

 

Domínio Prioritário ENEI Domínio Científico e Tecnológico 

Agroalimentar  CAV 

Água e Ambiente CEN 

Automóvel, aeronáutica e espaço CET 

Economia do Mar CEN 

Energia CEN 

Floresta CAV 

Habitat CS 

Indústrias Culturais e Criativas HÁ 

Materiais e Matérias-primas CET 

Saúde  CMS 

Tecnologias de Produção e indústria de Processo CET 

Tecnologias de Produção e indústria de Produto CET 

TIC CET 

Transportes, mobilidade e logística CS 

Turismo CS 

Fonte: Elaboração própria 
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Após esta reclassificação, foram compilados os dados referentes ao Nº de pessoas 

ao serviço por sectores e NUTSIII (NPS) e Despesas em I&D por domínios científico e 

tecnológico (DIDCT), considerando dados absolutos e quocientes de localização (Anexo 

5), com o intuito de efetuar uma análise à maior ou menor semelhança entre o perfil produ-

tivo e os domínios científico e tecnológico.  

Para efetuar esta análise recorreu-se ao Teste do Qui-Quadrado. Uma vez que esta-

mos perante variáveis expressas em unidades distintas, o primeiro passo foi a normalização 

das mesmas (Anexo 6). Para cada distribuição, criaram-se 3 pontos de corte. Em seguida, 

recorrendo ao teste do qui-quadrado, avaliou-se a semelhança entre as duas distribuições.  

 

Tabela 10: Teste Qui-quadrado NPS e DIDDCT  

Testes qui-quadrado 

  Valor gl Significância Assintótica (Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 29,407 9 0,001 

Razão de verossimilhança 27,389 9 0,001 

Associação Linear por Linear 15,399 1 0 

N de Casos Válidos 138     

 

Concluímos que se rejeita H0, isto é, as variáveis em estudo, NPS e DIDDCT, não 

são independentes.  

 

Tendo por base os indicadores que constam na tabela 11, procurou-se ainda cons-

truir um Índice Sintético de Inovação Regional (INOV). Este índice é calculado recorrendo 

a uma média aritmética simples, considerando diferentes dimensões: os recursos necessá-

rios à inovação (formação do capital humano e investimento em inovação) e os resultados 

da atividade de inovação (patentes). Mais uma vez, tal como na análise anterior do NPS e 

DIDDCT, foi necessário proceder à normalização das variáveis ao cálculo da média (Anexo 

7). 

Analisando a Tabela 11, as regiões com o índice de inovação mais elevado são a 

AML (7,16), seguindo-se a região de Coimbra (5,68) e AMP (5,62). As regiões que apresen-

tam menores valores são a Região do Tâmega e Sousa (2,30), Alto Tâmega (3,06) e Alentejo 

Litoral (3,08).  

Ao observar os resultados obtidos por este índice, concluímos que o valor mais ele-

vado representa mais do dobro do menor valor. Podemos então concluir que existe uma 

heterogeneidade significativa de níveis de inovação entre as diferentes NUTSIII analisadas.  
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Tabela 11: Índice Sintético de Inovação Regional 

Regiões 

Proporção da população 
residente com ensino 

superior completo (%) 
por Local de residência 
(NUTS - 2013) - 2011 

Despesa em 
I&D no PIB 

(%), por 
localização 
geográfica 

(NUTSIII) e 
sector de 
execução 
ENSINO 

SUPERIOR) 
- 2017 

Despesa em 
I&D no PIB 

(%), por 
localização 
geográfica 

(NUTSIII) e 
sector de 
execução 

EMPRESAS 
- 2017 

Pedidos Paten-
tes ao EPO 
por NUT-

SIII_2012 (por 
1000 habitan-

tes) 

Índice 
Sintético 
Inovação 
Regional 
(INOV) 

Alto Minho 10,50 0,09 0,44 0,002767 3,59 

Cávado 14,14 0,93 0,50 0,021434 4,96 

Ave 9,76 0,41 0,51 0,012576 3,41 

AMP 15,88 0,74 1,22 0,006096 5,62 

Alto Tâmega 9,10 0,02 0,15 0 3,06 

Tâmega e Sousa 6,86 0,02 0,08 0 2,30 

Douro 11,20 0,77 0,05 0,000991 3,87 

Terras de Trás-os-Montes 12,51 0,7 0,05 0 4,30 

Oeste 11,06 1 1,10 0,003459 4,04 

Região de Aveiro 14,29 1,48 1,26 0,041739 5,23 

Região de Coimbra 16,63 0,17 0,63 0,013638 5,68 

Região de Leiria 12,16 0,17 0,42 0,016443 4,16 

Viseu Dão Lafões 12,20 0,27 0,32 0 4,17 

Beira Baixa 12,06 0,06 0,38 0 4,09 

Médio Tejo 11,38 0,57 0,27 0 3,93 

Beiras e Serra da Estrela 11,33 0,66 0,50 0,002478 3,97 

AML 21,10 0 0,76 0,008661 7,16 

Alentejo Litoral 9,16 0,08 0,09 0,003388 3,08 

Baixo Alentejo 10,42 0,15 0,38 0 3,56 

Lezíria do Tejo 11,33 0,95 0,43 0,010447 4,01 

Alto Alentejo 10,23 0,24 0,24 0,025937 3,50 

Alentejo Central 12,14 0,28 0,32 0 4,15 

Algarve 13,10 1,96 0,05 0,003758 4,70 

Fonte: elaboração própria, com base em INE, Contas Económicas Regionais (2016); Inquérito ao Potencial 

Científico e Tecnológico Nacional 2017, DGEEC  

 

 

4.4. Da Especialização Inteligente à Coesão Económico-Social 

 O Índice Sintético de Desenvolvimento Regional (ISDR) permite-nos uma visão 

multidimensional do desenvolvimento regional, e está assente em três pilares: coesão, com-

petitividade e qualidade ambiental.  

De notar, relativamente às tabelas abaixo apresentadas, que os períodos referidos na 
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análise comparativa (2006 e 2016) apresentam critérios diferentes quanto às respetivas clas-

sificações NUTSIII, pelo que as regiões identificadas não são exatamente iguais. Para uma 

melhor compreensão da informação, juntamos mapas com leitura mais facilmente compre-

ensível, assim como uma breve conclusão aos seus dados. 

 

Tabela 12: ISDR - Análise comparativa 2006-2016, nível NUTS II 

 Índice Global Competitividade Coesão Qualidade ambiental 

NUTSII  2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 

Norte  96,94 98,83 96,22 98,06 95,03 98,40 99,71 100,13 

Centro 98,66 97,46 93,62 93,27 101,86 99,96 100,84 99,44 

Lisboa / AML 106,76 106,59 113,23 113,34 107,48 106,98 98,99 98,69 

Alentejo 97,99 96,40 93,85 90,91 99,90 97,09 100,54 101,74 

Algarve 98,34 95,36 99,17 94,61 97,53 94,52 98,26 97,09 

Fonte : INE, Índice Sintético Desenvolvimento Regional, 2006, 201610 

 

 

Com base nos dados ao nível das NUTSII verifica-se que a evolução do Índice Sin-

tético de Desenvolvimento Regional não sofreu alterações muito significativas entre 2006 e 

2016, sendo de notar apenas a região Norte superou os resultados obtidos no ano de 2006, 

quer ao nível global, quer ao nível das dimensões Competitividade, Coesão e Qualidade 

Ambiental. Ainda assim, apenas a região da AML supera a média nacional, em todas as 

dimensões e Índice Global, excluindo a vertente da qualidade ambiental.  

 

                                                           
10 www.ine.pt, acedido em 13-04-2019 

http://www.ine.pt/
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Tabela 13: Índice Sintético Desenvolvimento Regional por NUTSIII, comparação 2006-2016 

   2016  2006 

 

 
NUTSIII 

Índice 
Global 

Competitividade Coesão 
Qualidade 
ambiental 

NUTSIII 
Índice 
Global 

Competitividade Coesão 
Qualidade 
ambiental 

R
eg

iã
o

 N
o

rt
e 

 Alto Minho 98,93      94,05      100,94      102,22      Minho-Lima 99,53 93,41 98,74 107,01 

 Cávado 100,18      96,88      104,48      99,26      Cávado 98,41 97,13 95,67 102,61 

 Ave 98,75      96,69      97,34      102,53      Ave 98,77 99,92 93,04 103,42 

 AMP 101,30      104,76      101,23      97,53      Grande Porto 97,73 101,75 100,30 90,71 

 Alto Tâmega 89,60      81,02      88,70      100,07      Tâmega 91,60 87,97 83,81 103,60 

 Tâmega e Sousa 93,33      89,54      88,89      102,25      Entre Douro e Vouga 99,67 100,13 96,73 102,21 

 Douro 91,41      80,44      90,00      105,09      Douro 94,97 85,38 92,16 108,29 

 Terras de Trás-os-Montes 96,78      88,54      89,46      113,73      Alto Trás-os-Montes 94,29 83,08 92,81 108,00 

R
eg

iã
o

 C
en

tr
o

 

  Oeste 96,26      95,33      98,36      95,06      Baixo Vouga 101,00 103,69 100,03 99,07 

 Região de Aveiro 100,49      104,72      100,92      95,33      Baixo Mondego 100,00 92,04 108,83 99,53 

 Região de Coimbra 98,74      92,78      104,13      99,61      Pinhal Litoral 101,03 97,71 105,14 100,39 

 Região de Leiria 99,22      94,78      101,44      101,78      Pinhal Interior Norte 95,51 86,70 94,19 106,47 

 Viseu Dão Lafões 93,74      89,46      97,49      94,48      Dão-Lafões 97,80 92,72 97,06 104,10 

 Beira Baixa 94,62      83,82      92,34      109,02      Pinhal Interior Sul 96,88 83,95 98,53 109,26 

 Médio Tejo 95,53      85,36      99,16      102,93      Serra da Estrela 97,77 81,16 101,17 112,32 

 Beiras e Serra da Estrela 97,01      86,42      97,33      108,40      Beira Interior Norte 98,50 87,00 99,35 110,15 

  

           Beira Interior Sul 100,05 86,16 104,22 110,86 

  

           Cova da Beira 97,10 88,22 100,22 103,54 

  

           Oeste 96,44 93,27 101,59 94,58 

  

           Médio Tejo 97,12 91,69 104,03 95,87 

A
M

L
 

 AML 106,59      113,34      106,98      98,69      Grande Lisboa 109,91 118,54 108,94 101,52 

           Península de Setúbal 98,55 99,37 103,67 92,38 

A
le

n
te

jo
   Alentejo Litoral 95,89      101,75      93,49      91,96      Alentejo Litoral 95,50 97,90 100,21 88,02 

  Baixo Alentejo 95,46      89,29      92,23      105,74      Alto Alentejo 99,98 86,69 103,65 110,65 

  Lezíria do Tejo 95,01      89,84      97,06      98,55      Alentejo Central 98,93 93,95 102,12 101,06 

  Alto Alentejo 96,14      82,69      98,32      108,72      Baixo Alentejo 97,60 89,51 95,28 108,79 

  Alentejo Central 99,73      92,96      102,16      104,65      Lezíria do Tejo 97,57 97,88 98,84 95,94 

  Algarve 95,36      94,61      94,52      97,09      Algarve 98,34 99,17 97,53 98,26 

Fonte: INE, Índice Sintético de Desenvolvimento Regional, 2006, 201611 

                                                           
11 www.ine.pt, acedido em 27-04-2019 

http://www.ine.pt/
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Numa abordagem ao nível das NUTSIII, as conclusões são semelhantes: após uma 

década, Portugal continua a apresentar uma imagem assimétrica, sobretudo no que diz res-

peito ao Índice Global. Em 2006, das 30 sub-regiões NUTSIII então consideradas apenas 5 

se encontravam acima da média nacional: Lisboa, Pinhal Litoral, Baixo Vouga, Beira Inte-

rior Sul e Baixo Mondego. Em 2016 apenas 4 das então 25 sub-regiões NUTSIII supera-

vam a média nacional (AML, AMP, Região de Aveiro e Cávado). 

Com base na matriz de correlações relativa aos dados de 2016 (Tabela 18), verifica-

se: uma correlação positiva entre o Índice Global e os índices de Competitividade e Coesão. 

Quanto ao índice de Qualidade Ambiental, este apresenta uma correlação negativa, quer 

com o Índice de Competitividade, quer com o Índice de Coesão. 

Isto significa que, quanto mais competitiva e coesa for uma região, maior será o seu 

Índice Sintético Global de desenvolvimento regional. Já na análise ao nível da qualidade 

ambiental, concluímos que estes índices estarão a variar em sentidos opostos, pelo que 

quanto maior o Índice Sintético Global, menor será a qualidade ambiental dessa região 

(relação justificada pela incapacidade de atenuar os impactos negativos no ambiente decor-

rentes da evolução no nível das outras variáveis de desenvolvimento). 

 

Tabela 14: Matriz de correlações (2016) 

 Índice global Competitividade Coesão Qualidade ambiental 

Índice Global 1       

Competitividade 0,7 1     

Coesão 0,7 0,3 1   

Qualidade ambiental 0 -0,6 -0,2 1 

Fonte: INE, Índice Sintético Desenvolvimento Regional (2016)12 

 

 

Na figura seguinte (Figura 1) é visível a heterogeneidade atrás referida. Esta imagem 

corrobora a análise comparativa do ISDR, onde verificamos que após um período de 10 

anos que medeia ambos os resultados, continua a existir uma assimetria entre regiões, sen-

do aliás patente a manutenção das regiões com menores desempenhos ao nível deste Índice 

e aquelas com melhores resultados: AML destacada próxima dos 110 e região do Tâmega 

com valores a rondar os 90. 

 
 
 
 
 

                                                           
12 www.ine.pt, acedido em 04-04-2019 

http://www.ine.pt/
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Figura 1: Índice Sintético Desenvolvimento Regional, NUTSIII (2016) 

 
 
Figura X: Figura X: Índice Global Desenvolvimento Regional, NUTSIII (2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: INE, Índice Sintético Desenvolvimento Regional (2016)13 

 

Tendo por base os dados que constam no Anexo 7 onde estão compilados os dados 

do ISDR (Índice Global, Índice de Coesão, Índice de Competitividade e Índice de Quali-

dade Ambiental) e o INOV (normalizado) - foi efetuada a análise estatística através do mé-

todo do teste Qui Quadrado, tal como na análise da secção anterior. As conclusões obtidas 

são as seguintes:  

 

 

                                                           
13 www.ine.pt, acedido em 13-04-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ine.pt/
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Tabela 15: Teste Qui-quadrado ISDR e INOV 

Testes qui-quadrado 

  Valor gl Significância Assintótica (Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 12,243 9 0,2 

Razão de verossimilhança 12,351 9 0,194 

Associação Linear por Linear 5,255 1 0,022 

N de Casos Válidos 23     

 
Tabela 16: Teste Qui-quadrado ISDR Coesão e INOV  

Testes qui-quadrado 

  Valor gl Significância Assintótica (Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 10,662 9 0,3 

Razão de verossimilhança 11,842 9 0,222 

Associação Linear por Linear 5,561 1 0,018 

N de Casos Válidos 23     

 

Tabela 17:Teste Qui-quadrado ISDR Competitividade e INOV 

Testes qui-quadrado 

  Valor gl Significância Assintótica (Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 14,624 9 0,102 

Razão de verossimilhança 16,846 9 0,051 

Associação Linear por Linear 3,702 1 0,054 

N de Casos Válidos 23     

 

Tabela 18: Teste Qui-quadrado ISDR Qualidade Ambiental e INOV 

Testes qui-quadrado 

  Valor gl Significância Assintótica (Bilateral) 

Qui-quadrado de Pearson 16,619 9 0,055 

Razão de verossimilhança 18,053 9 0,035 

Associação Linear por Linear 4,191 1 0,041 

N de Casos Válidos 23     

 
De acordo com as Tabelas 15 a 19, não rejeitamos H0, isto é, as distribuições das 

variáveis ISDR e INOV, ISDR Coesão e INOV, ISDR Competitividade e INOV e ISDR 

Qualidade Ambiental e INOV são independentes.  
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 5. Conclusões  

A importância e atualidade da temática da Especialização Inteligente, assim como a 

preocupação com um desenvolvimento acessível a toda a sociedade, com vista à redução 

das disparidades entre regiões, estiveram na base da procura de um entendimento para uma 

possível relação entre estas temáticas (Especialização Inteligente e Coesão Económico-

social). O presente trabalho visa, considerando o papel da EI enquanto veículo para alcan-

çar as novas metas de desenvolvimento das economias mais desenvolvidas, obter conclu-

sões acerca deste potencial relacionamento. Perante uma hipótese teórica de que a EI per-

mitirá explorar as oportunidades criadas ao nível da criação de emprego e soluções alterna-

tivas e inovadoras que contribuem para um aumento do nível de Coesão Económico-social 

das regiões (Balland, 2018), procurou-se obter evidências empíricas que testem esta relação. 

A análise empírica efetuada testa a relação entre um conjunto de indicadores estatísticos 

associados a cada uma das esferas (CES e EI). Esta análise testou a hipótese se as variáveis 

em estudo são ou não independentes.  

Os resultados obtidos no presente estudo permitem uma abordagem em duas dimen-

sões: começamos pela análise à especialização produtiva das regiões, com base em indica-

dores de localização e especialização. Ao nível das NUTS III, os resultados obtidos eviden-

ciam a concentração geográfica de domínios prioritários da ENEI em determinadas regi-

ões, situação essa alinhada com o princípio desta política; Numa segunda dimensão desta 

análise quantitativa baseamo-nos numa análise estatística para aferir a relação entre um con-

junto de indicadores selecionados e o Índice Sintético de Inovação Regional (INOV), cons-

truído no presente trabalho. Concluímos que existe uma relação entre as variáveis que defi-

nem a especialização produtiva das regiões (caracterizada pelo indicador nº pessoas ao 

serviço nos domínios prioritários da ENEI) e o indicador de especialização inteligente sele-

cionado (despesas em I&D por domínio científico e tecnológico).  

Ao nível das NUTS II, o INOV evidencia uma heterogeneidade significativa nos ní-

veis de inovação entre as diferentes regiões NUTSII. Na óptica da Coesão Económico so-

cial, com base na análise do ISDR ao período de 2006 a 2016, verificamos que se mantêm 

as assimetrias regionais assim como as regiões com maiores e menores valores deste índice. 

A análise da relação estatística entre o INOV a o ISDR permite-nos concluir as variáveis 

são independentes. 

São de realçar as limitações presentes no estudo elaborado, que começam desde logo 

pelo período de análise: é de considerar que, no que diz respeito às medidas da ENEI (de-

finidas no âmbito do quadro operacional 2014-2020), e à sua divulgação, discussão e aplica-
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ção, existe um período mínimo de aproximadamente um ano após o início do programa 

(segundo informação prestada pela CCDR e ANI) o que explica que os seus resultados ou 

dados mensuráveis careçam de mais tempo para ter relevância e serem corretamente inter-

pretados. Este facto, assim como o período necessário à recolha de dados dos diferentes 

relatórios CCDR e da própria ENEI tornam os dados disponíveis parcos e com um curto 

período de análise, que conforte as conclusões necessárias. 

Acresce ainda a limitação da análise estatística utilizada: por um lado, pelo reduzido 

número de indicadores selecionados para a criação do Índice Sintético de Inovação Regio-

nal, por outro, pela simplificação na análise da relação entre as variáveis em estudo. De no-

tar ainda que os dados recolhidos para a elaboração do são referentes a períodos anteriores 

à entrada em vigor da ENEI – anos de 2011 e 2012 respetivamente. 

O presente trabalho procurou contribuir para o conhecimento da relação entre espe-

cialização inteligente e coesão económico-social com um levantamento exaustivo de infor-

mação relacionada com o perfil produtivo das regiões portuguesas, enquadrando nos do-

mínios prioritários ENEI, com o intuito de demonstrar a aplicabilidade da EI neste campo. 

Esta análise permitiu ainda corroborar a situação de “estagnação” e difícil arranque na re-

dução das assimetrias regionais do nosso país, quer ao nível dos principais indicadores de 

inovação, quer dos níveis da CES.  

Para investigação futura, e tendo por base as limitações atrás referidas, podemos 

afirmar que fará sentido um aprofundamento deste estudo, explorando a articulação destas 

duas temáticas com vista a acelerar o impacto da mudança estrutural já obtida ao nível da 

inovação graças à EI, no desenvolvimento económico social das regiões (e consequente 

redução das assimetrias). Esta articulação exige que os bons indicadores obtidos ao nível da 

qualificação do capital humano, entre outros, sejam canalizados de forma eficiente, gerando 

um aproveitamento dos recursos disponíveis no nosso país para alcançar as metas desejá-

veis de coesão e desenvolvimento económico social.  

De acordo com uma notícia recente quanto à posição de Portugal no Ranking Euro-

peu de Inovação,14 o nosso país passou a ser líder do grupo de países a que pertence. São 

realçados indicadores acima da média da UE28, tais como o ambiente para inovar, a atrati-

vidade do sistema de inovação e a inovação empresarial. Estes são indicadores que vão de 

encontro a condições propícias para o crescimento de Portugal nesta área, sendo por isso 

fundamental que se materializem na qualidade de vida dos cidadãos e consequente benefí-

                                                           
14 https://www.ani.pt/pt/noticias/noticias-ani/portugal-sobe-um-lugar-no-ranking-europeu-de-inovacao-e-e-lider-no-
seu-grupo/, acedido em 24-06-2019 

 

https://www.ani.pt/pt/noticias/noticias-ani/portugal-sobe-um-lugar-no-ranking-europeu-de-inovacao-e-e-lider-no-seu-grupo/
https://www.ani.pt/pt/noticias/noticias-ani/portugal-sobe-um-lugar-no-ranking-europeu-de-inovacao-e-e-lider-no-seu-grupo/
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cio das sociedades e regiões em que estão inseridos. Também para investigação futura, será 

possível obter mais dados empíricos, após a conclusão do primeiro período da implementa-

ção da ENEI. Com essa informação completa e indicadores mais atualizados será possível 

obter mais conclusões sobre os resultados das medidas de EI implementadas. Estando em 

causa temas que implicam mudanças estruturais na economia e também na sociedade, os 

resultados da sua implementação só podem ser obtidos no médio longo prazo.  

Em suma, esta dissertação pretende dar início ao estudo de duas temáticas, que em-

bora tão discutidas e atuais, não evidenciam ainda os resultados esperados e potencialmente 

impactantes da sua conjugação.  
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Anexos 

Anexo 1: EREI na região do Algarve:  

Projetos aprovados, investimento elegível e incentivo aprovados, com enquadramento nos domínios 

prioritários da RIS3 Algarve – dados referentes ao período 2015-2018 

 EREI Algarve 

Domínios Prioritários 
Projetos Investimento Elegível Incentivo 

% Incentivo / % 
investimento 

elegível 

Nº % Euros % Euros % % 

Turismo 82 29% 53 806 170 57% 29 792 235 57% 55,37% 

Mar, Pescas e Agricultura 56 20% 13 643 997 14% 7 866 527 15% 57,66% 

Agroalimentar, Agro-transformação, 
floresta e biotecnologia Verde 

49 18% 9 988 960 11% 5 837 121 11% 58,44% 

TIC e Indústrias Criativas e Culturais 39 14% 10 200 814 11% 5 270 251 10% 51,67% 

Saúde, Bem Estar e Ciências da vida 30 11% 4 890 797 5% 2 510 042 5% 51,32% 

Energias Renováveis 19 7% 1 700 109 2% 989 669 2% 58,21% 

Outros (sem enquadramento na EREI) 4 1% 536 648 1% 214 659 0% 40,00% 

Total 177 100% 94 767 496 100% 52 480 503 100% 55,38% 

Fonte: CCDR Algarve - Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais do Algarve, informação cedi-

da em 26-03-2019 (adaptação). 

Nota: Pese embora à data de 31/12/2018, o n.º total de candidaturas aprovadas fosse de 177, somando os 

valores da coluna “N.º operações” totaliza 279 operações devido à contabilização de algumas candidaturas em 

vários domínios. 
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Anexo 2: EREI na Região Centro 

Anexo 2.1: Nº Candidaturas analisadas e aprovadas, em nº absoluto (relativizando as candidaturas 

pelo respetivo universo de empresas da sub-região) da região Centro, dados referentes ao período 

2015-2018 

    

Fonte: RIS3 Centro - Caderno D, novembro 201815. 

 

Anexo 2.2: Nº de candidaturas analisadas e aprovadas, com base no investimento total previsto para 

a região Centro, dados referentes ao período 2015-2018 

 

Fonte: RIS3 Centro - Caderno D, novembro 201816. 

 

                                                           
15 http://ris3.ccdrc.pt/, acedido em 12-04-2019 
16 http://ris3.ccdrc.pt/, acedido em 12-04-2019 
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Anexo 2.3: Domínios Prioritários RIS3 Centro nas candidaturas analisadas pela CCDR - Centro e 

aprovadas até junho 2018 (período 2015-2018) 

Domínios Prioritários RIS3 Centro 

Candidaturas 
analisadas (em % 
do total de can-

didaturas) 

Candidaturas 
aprovadas (em % 
do total de can-

didaturas) 

Candidaturas anali-
sadas (em % do 

investimento total 
previsto para a Regi-

ão Centro) 

Candidaturas 
aprovadas (em % 
do investimento 

total previsto para 
a região Centro) 

Soluções Industriais Sustentáveis 50 58 66% 77% 

Valorização de Recursos Endógenos 
Naturais 14 13 11% 7% 

Tecnologias para a qualidade de vida 14 11 8% 4% 

Inovação Territorial 8 7 7% 4% 

Outros ( sem enquadramento na 
EREI) 14 11 8% 8% 

Fonte: Elaboração própria, com base dados  RIS3 Centro - Caderno D, novembro 201817  

 

Anexo 2.4: Investimentos médios previstos nas Candidaturas analisadas pela CCDR Centro e apro-

vadas até 30-06-2018 

 Candidaturas analisadas Candidaturas aprovadas 

NUTS III Nº 
Investimento total 
médio por projeto 

Nº  
% apro-
vação 

Investimento 
total médio 
por projeto 

Incentivo 
médio por 

projeto 

% Incentivo médio 
por projeto / % 

Investimento total 
médio por projeto 

Região Aveiro 1737 1 308 769 € 852 49,05% 1 450 437 € 628 928 € 43% 

Região Coimbra 1342 1 024 852 € 530 39,49% 878 531 € 429 853 € 49% 

Região Leiria 1092 1 001 776 € 613 56,14% 1 021 357 € 540 002 € 53% 

Viseu Dão Lafões 460 2 138 406 € 199 43,26% 1 753 978 € 901 502 € 51% 

Beiras e Serra da 
Estrela 

367 915 748 € 155 42,23% 776 807 € 423 749 € 55% 

Beira Baixa 152 2 085 290 € 69 45,39% 2 988 104 € 1 339 648 € 45% 

Médio Tejo 348 1 359 818 € 169 48,56% 1 560 740 € 670 646 € 43% 

Oeste 789 1 039 726 € 375 47,53% 1 124 896 € 556 649 € 49% 

Não regionalizável 120 783 171 € 63 52,50% 790 270 € 533 993 € 68% 

  1 295 284 €  47,13% 1 371 680 € 669 441 € 51% 

Fonte: Elaboração própria, com base dados  RIS3 Centro - Caderno D, novembro 201818 

                                                           
17 http://ris3.ccdrc.pt/, acedido em 12-04-2019 

18 http://ris3.ccdrc.pt/, acedido em 12-04-2019 
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Anexo 3: Nº Pessoas ao serviço por domínio científico ENEI e NUTSIII 

Domínios científico 
ENEI 

Alto 
Mi-
nho 

Cáva-
do 

Ave AMP 
Alto 
Tâ-

mega 

Tâ-
mega 

e 
Sousa 

Dou-
ro 

Ter-
ras de 
Trás-
os-

Mon-
tes 

Oeste 

Regi-
ão de 
Avei-

ro 

Regi-
ão de 
Co-

imbra 

Regi-
ão de 
Leiria 

Viseu 
Dão 
La-
fões 

Beira 
Baixa 

Mé-
dio 

Tejo 

Beiras 
e 

Serra 
da 

Estre-
la 

Alen-
tejo 
Lito-
ral 

Baixo 
Alen-
tejo 

Lezí-
ria do 
Tejo 

Alto 
Alen-
tejo 

Alen-
tejo 
Cen-
tral 

Al-
garve 

AML 
Total 
Sec-
tor 

Agroalimentar  163 430 37 2362 431 463 58 111 7010 1333 2415 2226 1716 662 1692 1328 5012 15 6985 3451 4235 4226 22881 69242 

Água e Ambiente 271 598 169 3020 431 702 0 52 2569 2439 994 652 255 0 423 0 251 15 1476 176 112 1430 17876 33911 

Automóvel, aeronáutica 
e espaço 

3744 1259 349 16130 0 100 37 31 1031 3891 1870 584 132 86 566 995 62 39 280 15 192 472 35539 67404 

Economia do Mar 583 93 0 2471 0 8 10 23 1523 2099 0 11 3 0 0 0 180 0 2 1 10 1036 2457 10510 

Energia 89 210 304 680 87 7 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 1446 

Floresta 282 0 0 962 14 0 0 0 1517 985 1828 1790 769 527 1002 250 952 125 2880 910 596 588 18295 34272 

Habitat 6585 16727 13232 26396 1577 18457 3647 1545 4449 2791 5011 6117 3952 911 348 2429 1239 848 2189 835 1487 7896 28821 
15748

9 

Indsutrias Culturais e 
Criativas 

581 159 639 1161 139 118 374 153 185 88 66 86 73 40 77 50 0 0 2 0 0 1262 5427 10680 

Materiais e Matérias-
primas 

0 168 142 781 14 0 0 0 300 190 328 375 177 62 237 177 247 17 262 33 121 141 991 4763 

Saúde  1617 3177 3529 18909 206 3291 139 88 772 788 948 741 71 40 77 395 0 8 362 12 334 2087 19811 57402 

Tecnologias de Produ-
ção e 

indústria de Processo 
492 1156 548 8798 510 1296 201 108 1260 962 1765 1130 524 319 502 306 0 0 340 0 334 1312 35209 57072 

Tecnologias de Produ-
ção e 

indústria de Produto 
307 640 477 4146 79 231 201 56 240 665 964 245 86 32 89 120 25 71 157 494 105 273 8085 17788 

TIC 253 327 277 3030 32 178 143 21 167 504 810 144 86 283 89 60 28 71 157 494 217 245 5930 13546 

Transportes, mobilidade 
e logística 

747 749 965 5067 310 788 637 223 0 707 0 0 0 0 0 0 48 52 129 42 513 2221 0 13198 

Turismo 341 753 953 4430 250 557 305 78 1733 794 1380 790 1009 240 1493 1050 0 0 2 0 0 15089 28840 60087 

 16055 26446 21621 98343 4080 26196 5752 2547 22756 18236 18379 14891 8853 3202 6595 7160 8044 1262 15223 6473 8256 38278 
23016

2 
60881

0 

 

Fonte: INE, https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008467&contexto=bd&selTab=tab2, acedido em 13-02-2019 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008467&contexto=bd&selTab=tab2
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Anexo 4: Despesa em I&D por domínio científico e tecnológico, em milhares €, por NUTS III 

Regiões 
Ciências Exatas 

e Naturais 
Ciências da enge-

nharia e tecnologias 
Ciências médi-
cas e da saúde 

Ciências agrarias 
e veterinárias 

Ciências Sociais 
Humanidades e 

artes 
Total %  

Alto Minho 702,80 10 773,10 170,40 210,30 1 502,50 201,90 13 561,42 1% 

Alto Tâmega 30,00 683,70 130,60 167,90 15,80 0,00 1 028,09 0% 

AMP 88 941,50 262 701,90 94 326,00 6 045,10 56 028,10 25 757,70 533 802,04 23% 

Ave 5 115,60 48 125,90 2 058,90 406,60 1 523,80 2 479,80 59 711,50 3% 

Cavado  22 143,20 43 694,60 9 149,70 939,70 21 778,70 4 994,60 102 702,17 4% 

Douro 5 169,00 1 793,60 4 216,10 5 319,40 3 274,00 1 678,80 21 451,68 1% 

Tâmega e Sousa 751,50 2 816,90 461,30 540,70 377,80 122,50 5 070,81 0% 

Terras de Trás os Montes 1 747,70 2 489,00 1 344,30 2 029,60 2 279,60 946,50 10 837,33 0% 

Beira Baixa 1 205,40 2 511,00 1 145,60 1 899,60 896,60 1 229,20 8 887,96 0% 

Beiras e Serra Estrela 5 004,80 14 471,00 3 841,60 30,20 3 473,80 1 637,70 28 460,08 1% 

Médio Tejo 1 956,50 6 102,30 18,20 46,40 1 255,10 604,70 9 983,39 0% 

Oeste 16 397,60 32 069,00 6 926,40 1 048,10 797,60 88,30 57 328,08 2% 

Região Aveiro 39 831,60 78 467,80 3 432,20 5 096,00 10 257,60 5 036,70 142 124,05 6% 

Região Coimbra 30 115,40 48 754,20 32 074,20 2 636,70 19 531,70 20 026,70 153 140,76 6% 

Região Leiria 1 958,90 25 171,20 988,00 148,00 1 789,50 886,10 30 942,27 1% 

Viseu e Dão Lafões 2 180,40 7 104,50 2 993,30 1 161,60 2 535,90 385,60 16 361,74 1% 

AML 305 474,40 398 025,30 117 631,60 30 837,00 140 693,50 79 054,30 1 071 717,60 45% 

Alentejo Central 11 261,70 4 373,60 801,20 3 832,60 4 416,00 5 281,20 29 967,31 1% 

Alentejo Litoral 208,70 1 509,90 19,20 1 228,80 38,90 0,00 3 005,62 0% 

Alto Alentejo 1 051,10 2 538,70 248,20 834,40 1 183,20 304,90 6 160,88 0% 

Baixo Alentejo 524,40 4 974,10 566,50 2 205,30 487,50 101,20 8 859,44 0% 

Lezíria do Tejo 3 381,80 9 062,60 1 264,00 2 815,00 1 370,80 88,30 17 982,99 1% 

Algarve 10 216,00 4 186,90 2 967,40 2 400,20 6 467,30 3 692,20 29 930,32 1% 

Total 555 370,00 1 012 400,80 286 774,90 71 879,20 281 975,30 154 598,90 2 363 017,53 100% 

% 24% 43% 12% 3% 12% 7% 100%  

Fonte: Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, Inquérito ao Potencial Tecnológico Nacional (2016); INE, Contas Económicas Regionais (2016) 
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Anexo 5: NPS e DIDCT por NUTSIII e Domínio científico e tecnológico – variáveis normalizadas 

 

REGIÕES 
NPS 

( 
DIDDCT  NPS (normalizado) DIDDCT (normalizado) 

AM - CAV 445 702,8 -0,36997 -0,31887 

AM - CEN 943 10773,1 -0,32352 -0,12331 

AM - CET 4796 170,4 0,03585 -0,32921 

AM - CMS 1617 210,3 -0,26066 -0,32843 

AM-CS 7673 1502,5 0,30418 -0,30334 

AM - HA 581 201,9 -0,35729 -0,3286 

AT - CAV 445 30 -0,36997 -0,33194 

AT - CEN 518 683,7 -0,36316 -0,31924 

AT - CET 635 130,6 -0,35225 -0,32998 

AT - CMS 206 167,9 -0,39226 -0,32926 

AT-CS 2137 15,8 -0,21216 -0,33221 

AT - HA 139 0 -0,39851 -0,33252 

AMP - CAV 3324 88941,5 -0,10145 1,39465 

AMP - CEN 6171 262701,9 0,16409 4,76894 

AMP - CET 32885 94326 2,6557 1,49922 

AMP - CMS 18909 6045,1 1,35216 -0,21513 

AMP-CS 35893 56028,1 2,93626 0,7555 

AMP - HA 1161 25757,7 -0,30319 0,16768 

AVE - CAV 37 5115,6 -0,40802 -0,23318 

AVE - CEN 473 48125,9 -0,36736 0,60205 

AVE - CET 1793 2058,9 -0,24424 -0,29254 

AVE - CMS 3529 406,6 -0,08233 -0,32462 

AVE-CS 15150 1523,8 1,00156 -0,30293 

AVE - HA 639 2479,8 -0,35188 -0,28436 

CAV - CAV 430 22143,2 -0,37137 0,09748 

CAV - CEN 901 43694,6 -0,32744 0,516 

CAV - CET 3550 9149,7 -0,08037 -0,15484 

CAV - CMS 3177 939,7 -0,11516 -0,31427 

CAV-CS 18229 21778,7 1,28874 0,09041 

CAV - HA 159 4994,6 -0,39665 -0,23553 

DOU - CAV 58 5169 -0,40607 -0,23214 

DOU - CEN 10 1793,6 -0,41054 -0,29769 

DOU - CET 582 4216,1 -0,35719 -0,25065 

DOU - CMS 139 5319,4 -0,39851 -0,22922 

DOU-CS 4589 3274 0,01654 -0,26894 

DOU - HA 374 1678,8 -0,37659 -0,29992 

TS - CAV 463 751,5 -0,36829 -0,31792 

TS - CEN 717 2816,9 -0,3446 -0,27782 

TS - CET 1805 461,3 -0,24312 -0,32356 

TS - CMS 3291 540,7 -0,10452 -0,32202 

TS-CS 19802 377,8 1,43545 -0,32518 

TS - HA 118 122,5 -0,40047 -0,33014 

TTM - CAV 111 1747,7 -0,40112 -0,29858 

TTM - CEN 133 2489 -0,39907 -0,28418 

TTM - CET 216 1344,3 -0,39133 -0,30641 

TTM - CMS 88 2029,6 -0,40327 -0,29311 

TTM-CS 1846 2279,6 -0,2393 -0,28825 

TTM - HA 153 946,5 -0,3972 -0,31414 
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BB - CAV 1189 1205,4 -0,30058 -0,30911 

BB - CEN 0 2511 -0,41148 -0,28376 

BB - CET 782 1145,6 -0,33854 -0,31027 

BB - CMS 40 1899,6 -0,40774 -0,29563 

BB-CS 1151 896,6 -0,30412 -0,31511 

BB - HA 40 1229,2 -0,40774 -0,30865 

BSE - CAV 1578 5004,8 -0,2643 -0,23533 

BSE - CEN 0 14471 -0,41148 -0,0515 

BSE - CET 1658 3841,6 -0,25683 -0,25792 

BSE - CMS 395 30,2 -0,37463 -0,33193 

BSE-CS 3479 3473,8 -0,08699 -0,26506 

BSE - HA 50 1637,7 -0,40681 -0,30072 

MT - CAV 2694 1956,5 -0,16021 -0,29452 

MT - CEN 423 6102,3 -0,37202 -0,21402 

MT - CET 1483 18,2 -0,27316 -0,33217 

MT - CMS 77 46,4 -0,40429 -0,33162 

MT-CS 1841 1255,1 -0,23977 -0,30815 

MT - HA 77 604,7 -0,40429 -0,32078 

OE - CAV 8527 16397,6 0,38384 -0,01409 

OE - CEN 4092 32069 -0,02982 0,29024 

OE - CET 2998 6926,4 -0,13185 -0,19801 

OE - CMS 772 1048,1 -0,33947 -0,31217 

OE-CS 6182 797,6 0,16512 -0,31703 

OE - HA 185 88,3 -0,39422 -0,3308 

AV - CAV 2318 39831,6 -0,19528 0,44098 

AV - CEN 4538 78467,8 0,01178 1,19126 

AV - CET 6212 3432,2 0,16792 -0,26587 

AV - CMS 788 5096 -0,33798 -0,23356 

AV-CS 4292 10257,6 -0,01116 -0,13332 

AV - HA 88 5036,7 -0,40327 -0,23471 

COIM - CAV 4243 30115,4 -0,01573 0,2523 

COIM - CEN 994 48754,2 -0,31876 0,61425 

COIM - CET 5737 32074,2 0,12361 0,29034 

COIM - CMS 948 2636,7 -0,32306 -0,28132 

COIM-CS 6391 19531,7 0,18461 0,04677 

COIM - HA 66 20026,7 -0,40532 0,05638 

LEI - CAV 4016 1958,9 -0,0369 -0,29448 

LEI - CEN 663 25171,2 -0,34964 0,15629 

LEI - CET 2478 988 -0,18035 -0,31333 

LEI - CMS 741 148 -0,34236 -0,32964 

LEI-CS 6907 1789,5 0,23274 -0,29777 

LEI - HA 86 886,1 -0,40345 -0,31531 

VDL - CAV 2485 2180,4 -0,1797 -0,29018 

VDL - CEN 258 7104,5 -0,38741 -0,19455 

VDL - CET 1005 2993,3 -0,31774 -0,27439 

VDL - CMS 71 1161,6 -0,40485 -0,30996 

VDL-CS 4961 2535,9 0,05124 -0,28327 

VDL - HA 73 385,6 -0,40467 -0,32503 

AML - CAV 41176 305474,4 3,429 5,59955 

AML - CEN 20333 398025,3 1,48498 7,39681 

AML - CET 85754 117631,6 7,58678 1,95179 

AML - CMS 19811 30837 1,43629 0,26631 



 

51 

 

AML-CS 57661 140693,5 4,96655 2,39964 

AML - HA 5427 79054,3 0,0947 1,20265 

AC - CAV 4831 11261,7 0,03911 -0,11383 

AC - CEN 122 4373,6 -0,4001 -0,24759 

AC - CET 969 801,2 -0,3211 -0,31696 

AC - CMS 334 3832,6 -0,38032 -0,25809 

AC-CS 2000 4416 -0,22494 -0,24676 

AC - HA 0 5281,2 -0,41148 -0,22996 

AL - CAV 5964 208,7 0,14479 -0,32847 

AL - CEN 431 1509,9 -0,37128 -0,3032 

AL - CET 362 19,2 -0,37771 -0,33215 

AL - CMS 0 1228,8 -0,41148 -0,30866 

AL-CS 1287 38,9 -0,29144 -0,33176 

AL - HA 0 0 -0,41148 -0,33252 

AA - CAV 4361 1051,1 -0,00473 -0,31211 

AA - CEN 187 2538,7 -0,39403 -0,28322 

AA - CET 1036 248,2 -0,31485 -0,3277 

AA - CMS 12 834,4 -0,41036 -0,31632 

AA-CS 877 1183,2 -0,32968 -0,30954 

AA - HA 0 304,9 -0,41148 -0,3266 

BA - CAV 140 524,4 -0,39842 -0,32234 

BA - CEN 16 4974,1 -0,40998 -0,23593 

BA - CET 198 566,5 -0,39301 -0,32152 

BA - CMS 8 2205,3 -0,41073 -0,28969 

BA-CS 900 487,5 -0,32753 -0,32305 

BA - HA 0 101,2 -0,41148 -0,33055 

LT - CAV 9865 3381,8 0,50863 -0,26685 

LT - CEN 1478 9062,6 -0,27362 -0,15653 

LT - CET 1196 1264 -0,29992 -0,30797 

LT - CMS 362 2815 -0,37771 -0,27785 

LT-CS 2320 1370,8 -0,19509 -0,3059 

LT - HA 2 88,3 -0,41129 -0,3308 

ALG - CAV 4814 10216 0,03753 -0,13413 

ALG - CEN 2466 4186,9 -0,18147 -0,25121 

ALG - CET 2443 2967,4 -0,18362 -0,27489 

ALG - CMS 2087 2400,2 -0,21682 -0,28591 

ALG-CS 25206 6467,3 1,93948 -0,20693 

ALG - HA 1262 3692,2 -0,29377 -0,26082 

 
Fonte: Elaboração própria, com recurso ao programa SPSS V.25, com base nos dados da Direção Geral de 

Estatísticas da Educação e Ciência, Inquérito ao Potencial Tecnológico Nacional (2016); INE, Contas Eco-

nómicas Regionais (2016); INE, 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008467&contexto=

bd&selTab=tab2, acedido em 13-02-2019

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008467&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008467&contexto=bd&selTab=tab2
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Anexo 6: Índice Sintético de Inovação Regional (INOV)  

NUTSIII FORMACAO DID DIDPIB_ES DIDPIB_EMP Patentes FORM (normalizado) DID (normalizado) Patentes (normalizado) INOV 

Alto Minho 10,5 0,265 0,09 0,44 0,002767 0,255618 0,162879 0,066293 0,161597 

Cávado 14,14 0,715 0,93 0,5 0,021434 0,511236 0,503788 0,513525 0,509516 

Ave 9,76 0,46 0,41 0,51 0,012576 0,203652 0,310606 0,301301 0,271853 

AMP 15,88 0,98 0,74 1,22 0,006096 0,633427 0,704545 0,146050 0,494674 

Alto Tâmega 9,1 0,085 0,02 0,15 0,000000 0,157303 0,026515 0,000000 0,061273 

Tâmega e Sousa 6,86 0,05 0,02 0,08 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Douro 11,2 0,41 0,77 0,05 0,000991 0,304775 0,272727 0,023743 0,200415 

Terras de Trás-os-Montes 12,51 0,375 0,7 0,05 0,000000 0,396770 0,246212 0,000000 0,214327 

Oeste 11,06 1,05 1 1,1 0,003459 0,294944 0,757576 0,082872 0,378464 

Região de Aveiro 14,29 1,37 1,48 1,26 0,041739 0,521770 1,000000 1,000000 0,840590 

Região de Coimbra 16,63 0,4 0,17 0,63 0,013638 0,686096 0,265152 0,326745 0,425997 

Região de Leiria 12,16 0,295 0,17 0,42 0,016443 0,372191 0,185606 0,393948 0,317248 

Viseu Dão Lafões 12,2 0,295 0,27 0,32 0,000000 0,375000 0,185606 0,000000 0,186869 

Beira Baixa 12,06 0,22 0,06 0,38 0,000000 0,365169 0,128788 0,000000 0,164652 

Médio Tejo 11,38 0,42 0,57 0,27 0,000000 0,317416 0,280303 0,000000 0,199240 

Beiras e Serra da Estrela 11,33 0,58 0,66 0,5 0,002478 0,313904 0,401515 0,059369 0,258263 

AML 21,1 0,38 0 0,76 0,008661 1,000000 0,250000 0,207504 0,485835 

Alentejo Litoral 9,16 0,085 0,08 0,09 0,003388 0,161517 0,026515 0,081171 0,089734 

Baixo Alentejo 10,42 0,265 0,15 0,38 0,000000 0,250000 0,162879 0,000000 0,137626 

Lezíria do Tejo 11,33 0,69 0,95 0,43 0,010447 0,313904 0,484848 0,250293 0,349682 

Alto Alentejo 10,23 0,24 0,24 0,24 0,025937 0,236657 0,143939 0,621409 0,334002 

Alentejo Central 12,14 0,3 0,28 0,32 0,000000 0,370787 0,189394 0,000000 0,186727 

Algarve 13,1 1,005 1,96 0,05 0,003758 0,438202 0,723485 0,090036 0,417241 

Fonte: Elaboração própria, com base com base em INE, Contas Económicas Regionais (2016); Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional 2017, DGEEC
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Anexo 7: ISDR (Índice Global, Índice de Coesão, Índice de Competitividade e Índice de Qualidade 

Ambiental) e INOV  

NUTSIII ISDR COMP COES QA INOV 

 Alto Minho 98,93      94,05      100,94      102,22      0,162 

 Cávado 100,18      96,88      104,48      99,26      0,510 

 Ave 98,75      96,69      97,34      102,53      0,272 

 Área Metropolitana do Porto 101,30      104,76      101,23      97,53      0,495 

 Alto Tâmega 89,60      81,02      88,70      100,07      0,061 

 Tâmega e Sousa 93,33      89,54      88,89      102,25      0,000 

 Douro 91,41      80,44      90,00      105,09      0,200 

 Terras de Trás-os-Montes 96,78      88,54      89,46      113,73      0,214 

 Oeste 96,26      95,33      98,36      95,06      0,378 

 Região de Aveiro 100,49      104,72      100,92      95,33      0,841 

 Região de Coimbra 98,74      92,78      104,13      99,61      0,426 

 Região de Leiria 99,22      94,78      101,44      101,78      0,317 

 Viseu Dão Lafões 93,74      89,46      97,49      94,48      0,187 

 Beira Baixa 94,62      83,82      92,34      109,02      0,165 

 Médio Tejo 95,53      85,36      99,16      102,93      0,199 

 Beiras e Serra da Estrela 97,01      86,42      97,33      108,40      0,258 

 Área Metropolitana de Lisboa 106,59      113,34      106,98      98,69      0,486 

 Alentejo Litoral 95,89      101,75      93,49      91,96      0,090 

 Baixo Alentejo 95,46      89,29      92,23      105,74      0,138 

 Lezíria do Tejo 95,01      89,84      97,06      98,55      0,350 

 Alto Alentejo 96,14      82,69      98,32      108,72      0,334 

 Alentejo Central 99,73      92,96      102,16      104,65      0,187 

 Algarve 95,36      94,61      94,52      97,09      0,417 

Fonte: Elaboração própria, com base em INE, Índice Sintético Desenvolvimento Regional (2016) 

 

 


