
Resumo 

Neste final de século a mudança está a acontecer a um ritmo crescente. O número de competidores 

no mercado aumenta de dia para dia. A novas tecnologias aparecem a um ritmo acelerado, tornando 

rapidamente obsoletas as tecnologias em utilização. A globalização da produção e dos mercados 

instalou-se definitivamente.  

A inovação é a principal arma competitiva que poderá ajudar as empresas industriais, especialmente 

as PMEs, a sobreviver.  

Consciente deste facto, a União Europeia lançou a um conjunto de iniciativas visando o 

desenvolvimento de uma Estratégia de Inovação Regional (EIR) em diversas regiões da Europa, na 

qual a região do Norte actualmente participa. O principal objectivo da realização de uma iniciativa EIR 

é a melhoria da capacidade dos diversos actores regionais na criação de políticas que tenham em 

atenção as necessidades reais do sector produtivo, bem como as forças e capacidades da 

comunidade de I&DT regional. Além disso visa a criação de um enquadramento para futuros 

investimentos em iniciativas de I&DT a nível regional em complemento das estratégias nacionais e 

comunitárias já existentes.  

É neste contexto que se apresenta o trabalho desenvolvido no âmbito desta dissertação, na qual, 

após uma discussão inicial de uma série de conceitos aplicáveis à inovação, se classificam as 

principais metodologias de suporte ao levantamento das necessidades tecnológicas e de inovação 

em PMEs industriais, com especial realce para as auditorias de inovação.  

Na parte final desta dissertação é apresentada uma nova proposta de uma metodologia prática para a 

realização de uma auditoria de inovação, no contexto dos trabalhos de campo a realizar na iniciativa 

EIR-Norte.  

Abstract 

As this century reaches its end change is occurring at an accelerating rate. The number of competitors 

is increasing dramatically. New technology is being introduced at rapid pace. Economic and market 

conditions are increasingly unstable, especially on a global basis.  

Innovation is the only long term sustainable competitive advantage that can help Small and Medium 

Enterprises to survive.  

Being aware of this fact, the European Commission has launched a set of initiatives envisaging the 

development of a Regional Innovation Strategy in some European regions, being Norte one of them.  

The main aim of a Regional Innovation Strategy is to improve the capacity of regional actors to make 

policies that take account of the real needs of the productive sector and the strengths and capabilities 



of the regional R&TD Community. Besides that it envisages the development of a framework for both 

the regions and the European Commission for optimising policy decisions regarding future 

investments in R&TD initiatives at regional level. They must complete the existing national and 

Community R&TD strategies and actions, particularly with regards to EC R&D Framework.  

It is in this context that we present this dissertation. After a preliminary discussion of various aspects 

related with innovation and technology management, we classify the main methodologies to assess 

SME innovation needs, with special emphasis on innovation audits.  

At the end of this text we propose a new practical methodology to assess and analyse SME innovation 

needs, that will be used in the framework of the Regional Innovation Strategy for the region Norte.  


