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RATIO - Ações Regionais para Innovar Programas Operacionais 

 

O projeto RATIO “Ações Regionais para Inovar Programas Operacionais”, foi aprovado pelo Comité de Monitori-

zação do Programa Europeu de Cooperação Territorial INTERREEG EUROPA em Fevereiro de 2016 e é financiado 

pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). O projeto iniciou-se a 1 de Abril de 2016 e terá uma 

duração de dois anos na 1.ª fase e mais dois anos na 2.ª fase.   

Este projeto reúne 9 parceiros de 8 Estados Membros e visa melhorar as políticas de inovação em áreas rurais euro-

peias.   

 

 Melhorar o acesso a políticas de inovação          Março 2017 

O objetivo principal do projeto 

RATIO é o de melhorar as políti-

cas regionais e programas de apoio 

de acesso à inovação e sua imple-

mentação. Isto deve ser feito 

através da criação de ecossistemas 

de inovação e através da trans-

ferência de boas práticas identifi-

cadas, e graças ao aspeto multidi-

mensional de aprendizagem (de 

uma aprendizagem de intercâmbio 

individual/organizacional a uma 

abordagem de nível regional e eu-

ropeu). O intercâmbio de experiên-

cias entre atores regionais será se-

guido pela transferência de con-

hecimentos adquiridos nos pro-

gramas regionais. Importa referir 

que o grupo alvo é os políticos, 

funcionários públicos que lidam 

com a gestão de inovação e or-

ganizações regionais de apoio a 

empresas. Como beneficiários 

diretos do projeto são o pessoal e 

as organizações do projeto RA-

TIO que estão envolvidas na con-

ceção e apoio às políticas mencio-

nadas. 

Como resultado os cidadãos e gru-

pos alvo destas políticas benefici-

arão da implementação destas mel-

horias e de melhor governança. 

O projeto RATIO compreende a 

importância de uma transferência 

eficiente dos resultados da aprendi-

zagem e incorporados em cada 

região parceira de forma a levar à 

modificação da política, bem como 

dar mais ênfase à procura da parte 

das PME para clarificar a identifi-

cação das necessidades reais e uti-

lizadores finais. 
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2. SEGUNDA REUNIÃO E VISITA DE ESTUDO DO RATIO NA LETÓNIA 
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 A segunda reunião de parceiros e visita de estudo do projeto RATIO 

teve lugar na Letónia nos dias 25-26 de Outubro de 2016. O principal 

tópico da reunião foi o de “Melhorar o processo de troca e análise de 

experiências regionais de apoio às empresas”. Os parceiros do projeto e 

stakeholders da Republica Checa, Alemanha, Irlanda, Itália, Letónia e 

Espanha encontraram-se para avaliar o progresso do projeto e conhecer 

exemplos de empreendedorismo na Região de Vidzeme na Letónia.  

Durante a reunião de parceiros, o promotor do projeto apresentou os 

resultados obtidos no Semestre 1 que incluem as seguintes atividades: 

identificação de boas práticas em cada região parceira; inventário das 

PME’s inovadoras e preparação do relatório de Verificação do Nível de 

Inovação e relatórios de análise regional. Todos os parceiros do projeto 

referiram os desafios comuns enfrentados pelas PME nas respetivas 

regiões rurais, alguns destes desafios referidos foram o isolamento geo-

gráfico, falta de infraestruturas físicas, acesso a mão-de-obra qualifica-

da, retenção de mão-de-obra, acesso a mercados, acesso a financiamen-

to, aumentar desafios, transporte rural e dificuldade em encontrar par-

ceiros na inovação. O projeto RATIO tem por objetivo a identificação 

de potenciais PME inovadoras e auxiliá-las a crescer através de um 

processo de aprendizagem para implementar e gerir a inovação. 

Antes de delinear as boas práticas da Letónia, a Irina Kulitane, perita 

externa a Região de Vidzeme, apresentou aos parceiros o ambiente de 

apoio empresarial em Vidzeme e Letónia. Entretanto Kristaps Rocans 

justificou as boas práticas selecionadas, especialmente a IES – Instituto 

de Soluções Ambiental e o Cluster de Alimentação Saudável da Letó-

nia. Ambas as práticas são bons exemplos de como a inovação e o 

envolvimento da comunidade se tornam um instrumento importante 

para o desenvolvimento de ambientes empresariais em áreas rurais.  

O IES – Instituto de Soluções Ambiental está a atuar como sendo um 

líder inovador em aplicações tecnológicas para a resolução de proble-

mas ambientais e para a comercialização de resultados de pesquisa. 

Está também a desenvolver um ambiente social da região através da 

participação em projetos, que junta a Ciência e a Arte para ultrapassa-

ras barreiras do pensamento tradicional e fornecer novas soluções para 

o desenvolvimento ambiental. Recentemente, o Instituto iniciou a 

transformação de um distrito industrial (antiga cervejaria) num centro 

de Artes e Ciências na cidade de Cēsis. O plano é transformar a antiga 

cervejaria num centro de excelência onde a Arte, a Ciência e a Culiná-

ria são conjugadas e são abordados assuntos ambientais.   
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O perito da Letónia, Rocans, apresentou os objetivos do Cluster de Ali-

mentação Saudável da Letónia e a sua importância para o desen-

volvimento rural. O cluster opera como organização membro, tendo sido 

estabelecido como entidade legal em 2015. Anteriormente a essa data o 

cluster existia desde 2010 como uma rede colaborativa triple hélix. Atu-

almente a rede envolve 33 organizações, a maioria das quais são PME 

inovadoras e orientadas para a exportação. O cluster está a colaborar 

ativamente com outro cluster alimentar e várias organizações na Região 

do Mar Báltico. 

A visita de estudo teve lugar num Cluster membro Valmiermuiza Brew-

ery. A apresentação foi dada por Aigars Rungis, que não só é dono da 

empresa mas também diretor do cluster. Rungis fez referência à história 

da empresa e seu conceito que se baseia na abertura, disponibilidade e 

desenvolvimento contínuo de novos produtos e serviços. O empresário 

refere que “De forma a competir nos grandes mercados necessitamos de 

ser diferentes, de oferecer produtos locais e sazonais. Estamos a desen-

volver o nosso negócio passo a passo, desde a produção até às novas 

ofertas de produtos. Não há muitos investidores dispostos a investir num 

só produto, mas também no estilo de vida”. Em relação às dificuldades, 

Rungis menciona a falta de especialistas capazes de gerir processos ino-

vadores desde a conceção da ideia até ao produto final. Refere ainda que 

“para avançarmos com sucesso necessitamos de campeões de inovação”. 

Este é um exemplo que o local pode tornar-se global. 

No contexto de troca de experiências entre os parceiros do projeto 

RATIO, estes concluíram que a chave para este intercâmbio é o envolvi-

mento dos stakeholders de todas as regiões parceiras, permitindo assim 

uma melhor compreensão da situação regional dos parceiros para inter-

câmbio e aprendizagem de experiências políticas não só entre parceiros, 

mas também numa escala maior. Os parceiros concluíram que as boas 

práticas da Letónia são bons exemplos para trazer para as suas regiões, e 

em particular para enfatizar a importância da comunidade local no 

desenvolvimento de redes fortes e ambientes de negócio sólidos.  
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3. PESQUISA DE BOAS PRÁTICAS  
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Durante o 2.º semestre as regiões participantes no projeto apontaram as 

necessidades e dificuldades presentes nas respetivas análises regionais reali-

zadas durante o 1.º semestre, e as boas práticas identificadas em cada região. 

Ambas as atividades, análise regional e boas práticas estão a ser comparadas 

de forma a elaborar as conclusões, para dar início ao 1.º capítulo do plano de 

ação de cada região. 

O ponto de situação do projeto no que se refere às boas práticas é explicado 

no artigo elaborado pelo parceiro n.º 2 Aufbauwerk Leipzig: 

Como primeira etapa do projeto RATIO estava previsto levar a cabo a análi-

se do potencial inovador das PME nas regiões parceiras rurais. A análise 

contém um quadro para a política de pesquisa e inovação, deteção de atores 

relevantes e a sua interação na transferência de tecnologia e processo de ino-

vação e também ferramentas disponíveis e fornecimento de serviços para 

empresas de forma a disseminar a inovação. Os parceiros pesquisaram boas 

práticas para o processo de intercâmbio de experiências, que foram apresen-

tadas durante a reunião de parceiros na Letónia a 25 de Outubro de 2016. 

As boas práticas selecionadas são várias entre as quais destacamos: o esta-

belecimento de um parque tecnológico em Walqa; programa de financia-

mento para o setor agroalimentar; programas de expansão de acesso à banda 

larga; transferência de serviços logísticos para as áreas rurais em Espanha; 

empresa de serviços de agricultura de precisão e cluster para a energia e 

ambiente em Leipzig, Alemanha; Centro de inovação da Região de Ústí na 

República Checa; Cluster do Instituto Ambiental para Soluções e Alimenta-

ção Saudável na Letónia; programa de empreendedorismo do Alto Tâmega e 

uma empresa de resina de Vila Pouca de Aguiar, Portugal; programas de 

formação criativa para recursos humanos da Câmara de Comércio de Vieter-

bo e programa de financiamento para o desenvolvimento de empresários 

através do processo “bottom up” em Lazio, Itália; Centros de empresariais 

locais de Cork, Irlanda.  

A 1.ª conclusão sobre as boas práticas selecionadas é de que estas fornecem 

os serviços certos e condições de acesso durante a fase de start-up do 

empreendedorismo (ex: através de trabalho em rede, formação e programas 

de mentoring e transferência de tecnologia). A 2.ª conclusão foi de que eles 

enfrentam problemas de financiamento da inovação. A evolução de novas 

soluções tecnológicas para produtos ou processos de produção, bem como 

serviços inovadores que frequentemente exigem recursos de financiamento 

elevados.  

Os parceiros do projeto decidiram que as boas práticas e respetiva seleção 

serão debatidas de acordo com as principais necessidades de cada região. 

Em Abril 2017 terá lugar o intercâmbio de experiências durante o evento de 

Leipzig, Alemanha, e onde serão elaboradas as conclusões finais. 
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4.  REUNIÃO DE STAKEHOLDERS EM CADA REGIÃO PARCEIRA 
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  PORTUGAL 

 

A reunião do grupo de stakeholders do Alto Tâmega, Portugal, teve lugar na sala multiusos, 1.º andar do Palacete 

Silva em Vila Pouca de Aguiar, no dia 12 de Dezembro 2016. 

Assuntos Debatidos 

 Importância do projeto para as empresas de Vila Pouca de Aguiar e para a Região do Alto Tâmega, através da 

oportunidade para identificar o nível do processo de inovação; 

 Oportunidade para identificar problemas enfrentados e que constituem um obstáculo para a implementação dos 

processos de inovação; 

 Oportunidade de contatar modelos e processos de inovação das empresas, localizadas nas áreas rurais, dos parcei-

ros europeus que integram o projeto e que podem se replicados e adaptados a cada região. 

 

Recomendações recolhidas pelos stakeholders 

 Necessidade de apoiar o processo de internacionalização e a pesquisa de novos mercados; 

 Importância de uma disseminação maior e mais eficiente às empresas sobre os programas e incentivos/apoios, par-

ticularmente sobre o programa COMPETE, já que os empresários não têm tempo e as empresas (PME) não têm 

técnicos/staff para estes propósitos; 

 Maior articulação entre as diferentes organizações que trabalham no território, municípios, cooperativas e empre-

sas para uma visão coordenada e melhor atuação e utilização dos recursos; 

 Durante a próxima reunião haverá exemplos e testemunhos do processo de inovação no território; 

 A necessidade de preparar um documento que explique o programa COMPETE de forma a compilar as propostas 

de reajustamento às medidas de apoio que permitam um melhor aproveitamento das PME na região. 
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ALEMANHA 

 

Dia 24 de Outubro de 2016, a reunião de stakeholders na Saxónia foi orga-

nizada juntamente com a NEU (Rede para a Energia e Tecnologia Ambien-

tal) em Madlervilla, Leippzig. Nesta reunião foi apresentado o projeto 

RATIO à equipa do cluster e as atividades do projeto foram debatidas na 

Saxónia. 

 

ITÁLIA 

 

A 26 de Janeiro de 2017, reuniu-se o grupo de stakeholders na Província de 

Viterbo, onde foram debatidas os principais pontos fracos e pontos fortes, 

bem como as oportunidades e ameaças relativamente às PME rurais na Pro-

víncia de Viterbo. Foi dada uma particular ênfase à próxima visita de estudo 

a Leipzig, apresentando as duas boas práticas e debatendo o potencial 

impacto do know-how no território. 

 

ESPANHA 

 

A 2.ª reunião do grupo de stakeholders teve lugar na Região de Aragão, 

Espanha, organizada pela FAMCP – CEO no dia 9 de Fevereiro de 2017 em 

Saragoça. Foram debatidos vários assuntos: o ponto de situação da inovação 

na Região de Aragão; debate sobre as boas práticas selecionadas das outras 

regiões participantes no projeto RATIO; a Ferramenta de Verificação do 

Nível de Inovação; preparação do Plano de Ação. 

 

LETÓNIA 

 

A 2.ª reunião do grupo de stakeholders da Letónia foi a 9 de Janeiro de 

2017. A reunião reuniu 15 participantes de entidades como o Ministério da 

Economia e o Ministério da Proteção do Ambiente e Desenvolvimento da 

Letónia; institutos de pesquisa, Incubadora de Negócios de Valmiera; Uni-

versidade de Ciências Aplicadas de Vidzeme, Municípios, recursos huma-

nos de duas empresas inovadoras (GAHA Ltd e Instituto para Soluções 

Ambientais) de forma a adquirirem experiência e debaterem as políticas de 

inovação e instrumentos de apoio à inovação na Letónia. Os stakeholders 

participaram ativamente no debate e realizaram propostas concretas para 

melhorar estas políticas.  
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IRLANDA 

A Câmara de Comércio de Cork realizou a 2.ª reunião de stakeholders do 

projeto RATIO a 28 de Fevereiro 2017. A Câmara de Comércio trabalhou 

junto com as organizações da região na pesquisa de PME para avaliar os 

desafios na perspectiva de Investigação, Desenvolvimento e Inovação. Na 

reunião foram destacadas as experiências de intercâmbio e aprendizagem 

adquiridas na visita de estudo da Letónia; as barreiras dos parceiros euro-

peus para a inovação; as boas práticas e o plano de ação a ser desenvolvido 

durante o curso do projeto.  

 

 

REPÚBLICA CHECA 

A dia 1 de Março de 2017 realizou-se em Ustí e Labem a 2.ª reunião do gru-

po de stakeholders da Região de Usti. Nesta reunião foi apresentado o proje-

to RATIO, bem como os tópicos sobre a pesquisa nas empresas inovadoras 

da Região de Usti, o uso da nova ferramenta de benchmarking para medir o 

potencial inovador das PME na empresa HENNLICH, Ltd em Litomerice. 

Foi também realizada uma breve apresentação das boas práticas seleciona-

das pelos parceiros do projeto. Outro tema abordado na reunião foi como 

elaborar um Plano de Ação da estratégia de apoio à inovação na Região de 

Usti em 2017 junto com a participação dos stakeholders do projeto.  

Os participantes concordaram na necessidade de cooperação entre o grupo 

de stakeholders com a Agência de Desenvolvimento da Região de Usti, par-

ceira do projeto. A colaboração implica que, para além de debater as pos-

postas para transferir as boas práticas para a Região de Usti, os membros do 

grupo de stakeholders serão convidados para as visitas de estudo a outras 

regiões da UE de forma a conhecer outras boas práticas.  

 

  

POLÓNIA 

A reunião de Cracóvia foi organizada a 14 de Março pela Fundação para o 

Apoio à Democracia Local do Instituto do Governo e Administração Local 

de Malaposlka, que liderou a reunião de stakeholders. O principal objetivo 

foi o de identificar as principais necessidades para o desenvolvimento da 

inovação nas áreas rurais. 
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5. OUTROS PROJETOS  
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 Saxónia – Reunião dos parceiros do projeto Interreg Europa  

 

 

Decorreu no dia 18 de Novem-

bro 2016, no Ministério de 

Ambiente e Agricultura em 

Dresden, uma reunião dos proje-

tos Interreg Europa TITAN, 

RESER e RATIO com os par-

ceiros da Saxónia. 

 Durante o evento teve lugar a tradicional cerimónia de atribuição de prémios da competi-

ção anual para o prémio de Inovação 2016, presidido pelo Presidente da República Checa. 

Na fase de introdução foram criados 312 produtos inovadores dos quais 12 foram regista-

dos e avaliados. 

No âmbito da 23.ª edição INNOVATION 2016, organizou-se uma exposição que contou com a visita de 

385 visitantes e tinha como principais elementos chave do projeto os objetivos, atividades e cooperação 

entre as regiões da europa. Os visitantes estavam representados por peritos nacionais e estrangeiros e 

profissionais ativos no campo do empreendedorismo inovador, investigação e desenvolvimento. Esta 

exposição foi organizada em Praga de 6-9 de Dezembro, pela Associação de Empreendedorismo Inovador 

CR em colaboração com o Ministério da Educação, Juventude e Desporto, o Ministério da Indústria e 

Comércio, o Comité Nacional da Economia, Agricultura e Transporte do Senado do Parlamento da Repú-

blica Checa e outros departamentos.  

Informação detalhada sobre a agenda do Simpósio, Exposição e resultados finais dos 

prémios anuais 2016 estão na página de internet www.airpcr.cz   

http://www.airpcr.cz
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Ainda como parte do plano de trabalho do semestre 1 cada parceiro ava-

liou o panorama de inovação das suas PME. Foi desenvolvido um mode-

lo de ficha de modo a avaliar os desafios da Investigação, Desenvolvi-

mento e Inovação (IDI) e o crescimento entre as PME das regiões parti-

cipantes; avaliar as categorias de IDI (produtos, processos, serviços e 

outros) e envolver a investigação primária relevante das PME na avalia-

ção das experiências de IDI em todas as regiões. A principal mensagem 

transmitida às PME através deste compromisso, foi avaliar e facilitar a 

melhoria da capacidade de inovação para promover o desenvolvimento e 

sustentável das regiões. 

O parceiro 9, a Câmara de Comércio (Irlanda) desenvolveu o modelo de 

avaliação em que os desafios da inovação para o crescimento das PME 

foram avaliados sob as seguintes rubricas: acesso a mão-de-obra qualifi-

cada; Retenção de mão-de-obra; Infraestrutura física (transportes); 

Infraestrutura física (conectividade à Internet de banda larga); Acesso ao 

financiamento; Transporte rural; Dificuldade em financiar parceiros de 

inovação; Acesso aos mercados e outros. 

Foi solicitado aos parceiros a identificação de no mínimo de 15 empre-

sas das respetivas regiões. Das fichas recebidas destacamos os seguintes 

setores de atividade: Bio Pharma; Construção; Consultoria; Retalhistas; 

Eletrónica; Energia; Engenharia; Ambiente e Tecnologia; Alimentar e 

Bebidas; Saúde e bem-estar; Aparelhos médicos e farmacêuticos; Tele-

comunicações e viagens. Sendo a sua maioria negócios que operam há 5

-10 anos e que têm 1-10 funcionários. De referir que grande parte dos 

inquiridos estão envolvidos no desenvolvimento de um produto, seguido 

de um processo em desenvolvimento e inovação de um serviço. 

Ao rever as fichas, entre as respostas mais frequentes  destaca-se a falta 

de mão-de-obra qualificada, sendo este o maior desafio, seguido das 

infraestruturas físicas (banda larga), acesso aos mercados e ao financia-

mento. Outros desafios a destacar foi o envelhecimento da mão-de-obra; 

o desenvolvimento do produto /material; estado da economia atual no 

países de comercialização; o Brexit e o trabalho em rede. 

Finalmente, os inquéritos convidavam as PME a enumerar algumas 

ações imediatas para a inovação. As ações incluíam a promoção de 

cadeias de fornecimento; resolução de planos de desenvolvimento para 

zonas rurais; fácil acesso ao financiamento para cobrir riscos na inova-

ção; apoio de programas para atrair mão-de-obra e uma necessidade de 

uma cooperação forte entre o negócio e as ciências.  
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De 4 a 5 de Abril 2017 os parceiros do projeto RATIO terão um encontro em Leipzig que servirá para tro-

car experiências sobre as boas práticas das regiões participantes. Os parceiros analisaram no total 18 boas 

práticas, sendo o principal objetivo da reunião a identificação das 2 boas práticas mais relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um das boas práticas é Agri Com GmbH que tem soluções inovadoras para agricultura de precisão. Assim 

foi agendada uma visita para a empresa de forma a verificar as suas práticas. 

 

No segundo dia está agendada a visita à outra boa prática, a feira “Terratec”. Os temas são a gestão de resí-

duos e serviços ambientais, uso dos recursos e tecnologias ambientais. Haverá uma troca de experiências 

entre os parceiros com peritos externos e representantes dos negócios.  
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7.  PRÓXIMOS PASSOS: EXPERIÊNCIA RATIO EM LEIPZIG 
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Visite o site do projeto RATIO 

 

 

www.interregeurope.eu/ratio 
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