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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.   
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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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 IO Exchange of Experience Event 

in Leipzig at the beginning of April 

shed light on insights gained from 

firms located in the partner’s rural 

areas. These firms are a group of 

the project’s stakeholders giving 

insights on the challenges they face 

with innovation. Even though 

the project partner’s regions are 

quite different in terms of size, 

population and economic power 

some of the needs detected in the 

various regions are the same. The 

most in common mentioned 

challenges are the lack of financial 

resources for the creation of 

innovation, the lack of qualified 

employees and the lack of 

sufficient internet connection. 

TROCA DE EXPERIÊNCIAS E VISITA DE ESTUDO À SAXÓNIA (ALEMANHA) EVENTO  

O evento de troca de experiências do projeto RATIO em Leipzig, teve lugar no 

início de abril, onde foram divulgadas informações sobre as empresas localiza-

das nas áreas rurais da região do parceiro. Essas empresas fazem parte do grupo 

stakeholders do projeto, facilitando informações sobre os desafios que enfrentam 

com a inovação. Embora as regiões participantes no projeto sejam bastante dife-

rentes em termos de tamanho, população e poder económico, algumas das neces-

sidades detetadas nas várias regiões são comuns. Os desafios mais frequentes 

que são mencionados são a falta de recursos financeiros para a criação de inova-

ção, a falta de funcionários qualificados e a fraca internet. Cada parceiro do pro-

jeto selecionou duas empresas da sua região para ser considerada como Boa Prá-

tica. 

Essas Boas Práticas destacam-se na forma como lidam com os desafios caracte-

rísticos das áreas rurais. A apresentação dessas Boas Práticas teve como objetivo 

mostrar aos outros parceiros do projeto a abordagem das empresas selecionadas. 

O objetivo principal é provar a transferibilidade da abordagem das Boas Práticas 

para outras áreas rurais 

Uma das Boas Práticas apresentadas pela Região de Aufbauwerk Leipzig é a 

empresa Agri Con GmbH, que oferece soluções inovadoras para a agricultura de 

precisão. De acordo com o feedback dos participantes, a visita de estudo na Agri 

Con GmbH foi um dos pontos altos do Evento Troca de Experiências. 

Outro ponto de destaque foi a visita da feira "terratec" em Leipzig. Os tópicos 

abordados foram a gestão de resíduos, serviços ambientais e uso de recursos e 

tecnologia ambiental. Vários stakeholders aproveitaram esta feira para estabele-

cer contatos, por exemplo um produtor de cereal da Letónia estabeleceu contacto 

com vários potenciais parceiros de negócios. 

 

Visita de Estudo à Agri Con GmbH 

Os oito parceiros europeus do projeto RATIO escolheram a empresa Agri Con 

GmbH como uma prática recomendada para a capacidade de inovação. O evento 

de troca de experiências de Leipzig foi uma boa oportunidade para efetuar uma 

visita de estudo a esta empresa e verificar o que a torna inovadora. 

Durante a visita houve uma apresentação da empresa e logo após informação 

sobre a estratégia de inovação da Agri Con e sobre a forma como eles revolucio-

nam agricultura. Ao fazê-lo, combinam a agricultura tradicional com tecnologia 

digital recente para soluções inovadoras do cultivo de plantas. De seguida, foi 

apresentado aos parceiros uma introdução ao software, que mostra como  os 

campos são cultivados utilizando as soluções de agricultura de precisão Agri 

Con. Foram apresentados mapas interativos, onde é possível visualizar os dados 

de rastreamento GPS recolhidos com sensores no local. No final houve um 

momento para debate e os parceiros tiveram a oportunidade de fazer perguntas. 
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On 30th of May ANCI Lazio  has 

organized in Viterbo the 4th 

E x c h a n g e  

of Experience meeting within 

RATIO project in order to 

i n v e s t i g a t e  n e w 

support measures to deliver 

innovation in SMEs located in rural 

areas. 

The  event  has  been  hosted  in  

Federlazio  offices,  an  important 

 association  with  more  of  3.000 

associated SMEs, and organized 

with the support of CeFAS. Both 

organizations are actively involved 

in RATIO project as main 

stakeholders operative with SMEs in 

Troca de Experiência e Visita de Estudo à Região da Lázio (Itália) 

No dia 30 de maio 2017, a ANCI Lazio organizou em Viterbo a 4ª Troca de 

Experiências e reunião de parceiros do projeto RATIO de forma a investigar 

novas medidas de apoio para melhorar a inovação nas PME localizadas em 

áreas rurais. 

O evento foi organizado nos escritórios da Federlazio, uma associação impor-

tante com mais de 3.000 PME associadas e organizadas com o apoio do CeFAS. 

Ambas as organizações estão envolvidas ativamente no projeto RATIO como 

stakeholders que operam com as PME na Província de Viterbo. A reunião foi 

organizada no âmbito do processo de aprendizagem do projeto, com o fim de 

transferir para os stakeholders europeus os conhecimentos adquiridos sobre as 

boas práticas selecionadas pelos parceiros do projeto. 

O processo de aprendizagem do projeto RATIO tem como objetivo aumentar a 

informação sobre as políticas locais europeias no setor de inovação, criando 

informação cruzada entre as experiências dos diferentes parceiros para melhorar 

as políticas regionais setoriais. Durante a reunião foi analisado em detalhe as 

duas boas práticas selecionadas provenientes da Região do Lázio. 

A primeira apresentação foi centrada na boa prática Criatividade aplicado à ino-

vação através da melhoria das capacidades de recursos humanos nas PME 

desenvolvida pela CeFAS - Agência Especial da Câmara de Comércio de Viter-

bo. Foi a oportunidade para os participantes poderem entender melhor os resul-

tados e o modelo de organização desenvolvido pelo CeFAS e benefícios reais 

para as PME envolvidas. A segunda apresentação centrou-se no Convite à apre-

sentação de propostas de boas práticas “Apoio ao reposicionamento competitivo 

dos sistemas empresariais locais desenvolvidos pela Região da Lázio ROP 2014

-2020 Autoridade de Gestão”. 

Durante o debate entre os participantes, foi dada especial atenção à replicação 

desses instrumentos em outras regiões e países e os benefícios que podem ser 

obtidos pelas Autoridades Regionais no apoio às PME nas áreas rurais. 

O processo de aprendizagem foi concluído com uma visão geral feita por todos 

os parceiros sobre o uso de vouchers em cada região. Foi ocasião para conhecer 

diferentes metodologias aplicadas para usar o mesmo instrumento em diferentes 

regiões e analisar os diferentes resultados obtidos. 

Durante a tarde foi organizada a visita de estudo à adega de Sergio Mottura, um 

produtor de vinho biológico, para mostrar metodologias inovadoras utilizadas na 

produção de vinho e compreender melhor os benefícios alcançados pela PME 

durante a participação nos cursos de de formação organizados pelo CeFAS, 

abordados durante a manhã. A Sergio Mottura é uma PME inovadora e biológi-

ca que produz um vinho de galerias subterrâneas que obteve um prémio Three 

glasses da Gambero Rosso (o prémio mundial de vinho mais importante). 
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A visita de estudo teve como objetivo mostrar as tecnologias e metodo-

logias inovadoras desenvolvidas pelas PMEs rurais que dão aos partici-

pantes não apenas uma visão de Governança, mas também uma aborda-

gem comercial da Inovação através das experiências e boas práticas 

desenvolvidas pelas PMEs rurais. A visita a Sergio Mottura explicou 

todas as etapas necessárias para a produção de vinho: da vinha à produ-

ção de vinhos; das adegas às estratégias de marketing. 

Em particular, o proprietário, o Sr. Sergio Mottura, mostrou aos partici-

pantes as metodologias biológicas aplicadas e a ligação da inovação e da 

tradição nesta área dos vinhos. Os participantes prestaram particular 

atenção aos instrumentos utilizados pela PME para apoiar o processo de 

inovação e as dificuldades daí incorridas. 

A visita de estudo foi organizada de forma a ser uma oportunidade para 

os stakeholders de cada parceiro para comparar as tecnologias locais 

inovadoras e criar oportunidades futuras de cooperação comercial. A 

visita terminou com uma degustação dos diferentes tipos de vinho pro-

duzidos por Sergio Mottura. 



 

          

 

EVENTO INTERREGIONAL PARA TROCA DE EXPERIÊNCIAS NA REGIÃO DE USTÍ (CZ) 
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A Agência de Desenvolvimento Regional da Região de Ústí organizou 

um workshop inter-regional do projeto RATIO, nos dias 18 e 19 de 

julho de 2017 e contou com a participação de parceiros e stakeholders. 

No primeiro dia, os participantes estiveram no hotel Pyramida em Praga, 

onde conheceram a experiência da Região Ústí com o estabelecimento e 

operação do Centro de Informação da Região de Ústí e o uso de vales 

regionais de inovação para apoiar atividades inovadoras para as PME. 

O número de perguntas e a discussão após a apresentação das informa-

ções sobre os dois instrumentos utilizados pela região de Ústí na prática, 

indicam que os dois temas foram de grande interesse e inspiração para a 

participantes. No decorrer das conversações, as conclusões foram retira-

das do uso da Ferramenta de Verificação do Nível de Inovação nas 

regiões participantes e, em seguida, os parceiros apresentaram as suas 

recomendações políticas preparadas para a oferta regional de inovação 

em cada região. 

 

 

 

 

 

 

Experiência compartilhada da Região de Ústi: 

Em 19 de julho de 2017, realizou-se uma visita em HENNLICH, s.r.. em 

Litoměřice, na região de Ústí, onde os parceiros e stakeholders do proje-

to adquiriram conhecimento sobre o uso de vouchers inovadores (tanto 

regionais como nacionais) e outras ferramentas de apoio para o desen-

volvimento de atividades inovadoras das PME do ponto de vista da 

empresa. Os participantes visitaram as novas instalações de uma empre-

sa de gestão moderna na região de Ústí. A visita foi muito interessante e 

útil para os participantes. Finalmente, em Litoměřice, os participantes 

visitaram uma exposição sobre a história do cultivo de vinho nesta área 

agrícola e na região Boêmia. 



 

          

 

REUNIÕES DE STAKEHOLDER NAS REGIÕES PARCEIRAS  
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       PORTUGAL 

No dia 7 de Junho de 2017 os stakeholders portugueses foram convidados 

a reunir na Biblioteca Municipal de Vila Pouca de Aguiar. O programa da 

reunião foi o seguinte:  

- Discussão e elaboração de recomendações para melhorar as políticas de 

apoio à inovação, no âmbito do Programa Operacional COMPETE; 

- Guia para implementar e assegurar a transferência de Boas Práticas iden-

tificadas no âmbito do projeto RATIO; 

- Apresentação do fundo “SI2E” para promover o empreendedorismo e 

emprego. 

O grupo de stakeholders contou com as seguintes presenças: Representan-

tes do Município de Vila Pouca de Aguiar (PP7), Autoridade de Gestão 

do Programa COMPETE (política abordada pelo PP7), Associação 

Comercial do Corgo (AECORGO), Associação Florestal e Ambiental 

(Aguiarfloresta), GOBAR, ADRAT (Associação de Desenvolvimento da 

Região do Alto Tâmega). 

Houve uma discussão geral sobre o tipo de influência que pode ser utiliza-

da nas políticas públicas com o intuito de melhorar a inovação nas PME, 

bem como no âmbito do presente contexto dos fundos públicos aos quais 

as PME podem concorrer para obter apoios financeiros para os seus inves-

timentos.  

Relativamente às recomendações recolhidas, pode destacar-se a necessi-

dade de analisar e comparar os vários sistemas de apoio em curso. Isto 

pode vir a ajudar a identificar possíveis falhas em alguns setores económi-

cos ou investimentos elegíveis ou beneficiários no Alto Tâmega. 

 

     LETÓNIA 

 

A reunião de stakeholders “Desenvolvimento de produtos em cooperação 

com os cientistas e investigadores” teve lugar em Valmiera a 25 de Agos-

to de 2017 e contou com a presença de mais de 40 participantes (PMEs, 

Instituições de investigação e desenvolvimento, universidades e municí-

pios).  

Os participantes tiveram a oportunidade de obter informações sobre os 

instrumentos de apoio à inovação da Letónia, puderam ainda conhecer 

experiências de cooperação entre pesquisa e desenvolvimento, negócios e 

oportunidade para testar os seus produtos, ideias e partilhar histórias de 

inovação em PME.  
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    IRLANDA 

 

A terceira reunião de stakeholders teve lugar na Câmara de Comércio de 

Cork em 23 de Agosto de 2017. O programa foi o seguinte: 

1 – Objetivos do projeto; 

2 – Ponto de situação do progresso do projeto (análise de apoios à inovação, 

trocas de experiências eboas práticas, incluindo o relatório da última visita 

de estudo a Leipzig (Alemanha), Lázio (Itália) e Ustí (República Checa); 

3 – Recomendações políticas; 

4 - Próximos passos – Plano de ação; 

5 – Próximas atividades (visita de estudo a Cork 3 e 4 de Outubro). 

 

 

 ALEMANHA 

 

A reunião de stakeholders do parceiro alemão foi realizada a 6 de junho de 

2017 no Studio 3 da Leipzig TV, Friedrich-Listplatz 1. 

Foram convidados a participar os principais atores do setor de energia que 

fazem parte de organizações inovadoras da região.  

 No início da reunião, houve uma breve apresentação dos participantes. Em 

seguida, o Prof. Jens Schneider do Fraunhofer-Center für Silizium-PV Halle 

(Saale) deu uma visão geral do desenvolvimento da energia fotovoltaica na 

Alemanha e na Europa. Ele descreveu as oportunidades que esta tecnologia 

pode trazer. A apresentação seguinte foi realizada pelo Dr. Kersten Roselt 

de JENA-GEOS Ingenieurbüro GmbH. Tratou-se de apresentar as anoma-

lias de calor nos subterrâneos, que são muitas vezes subestimados como 

uma fonte de energia. Um potencial geralmente não reconhecido, mas ofere-

ce muitas oportunidades. 

O projeto RATIO (atividades e objetivos e a ferramenta de verificação do 

nível de inovação nas empresas) foi apresentado aos participantes, bem 

como a estratégia de inovação da Saxónia 2020. Os participantes obtiveram 

assim uma visão geral do significado do projeto. O projeto é declarado 

como solução para muitos problemas, especialmente no que se refere a uma 

melhor promoção económica para apoiar PME inovadoras.  

No final houve um debate e todos os participantes tiveram a oportunidade 

de expressar as suas opiniões e fazes sugestões.  

 

 



 

          

 

NOVO PANFLETO PARA FLYER FOR AMPLIAR A PROMOÇÃO NAS 

REGIÕES DOS PARCEIROS DO PROJETO 
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EVENTOS FUTUROS DA COOPERAÇÃO NO INTERREG EUROPA 



 

          

 

 

 

 

EXPLORE AS BOAS PRÁTICAS – PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM INTERREG EUROPA – DIA 

10 DE OUTUBRO DE 2017 

Uma das atividades da Plataforma de Aprendizagem do Interreg Europa, durante a semana Regiões UE em Bruxelas, 

será o evento “Plataforma de Aprendizagem do Interreg Europa”. Os participantes registados poderão: 

- Conhecer peritos, explorar as bases de dados online e ver soluções que poderão ser aplicadas na respetiva região; 

- Descobrir boas práticas de 30 países Europeus sobre: pesquisa e inovação, competitividade nas PME, economia de 

baixo carbono e ambiente e recursos eficientes; 

- Mostrar as suas boas práticas num estúdio de apresentação. 

O projeto RATIO será representado no evento pelo Sr. Andrea Vignoli de Itália. 
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PESQUISA/DESENVOLVIMENTO - CEVENTO DE COMPETITIVIDADE PME  

19-20 de Outubro, 2017 

Evento conjunto para a pesquisa e desenvolvimento e competitividade PME das boas vindas ao Interreg Europa, 

onde os representantes da gestão dos fundos estruturais e outros atores políticos se poderão encontrar. 

Durante estes dois dias os participantes poderão: 

- Encontrar os colegas que trabalham em investigação e inovação e competitividade de PME; 

- Informar-se sobre os últimos desenvolvimentos nos setores a nível Europeu; 

- Ter a oportunidade de partilhar experiências, aprender mais sobre cada um e colaborar; 

- Testar os serviços da Plataforma de Aprendizagem do Interreg Europa. 

Dia 19 de Outubro o programa centra-se no Desenvolvimento e Pesquisa, no dia 20 de Outubro o programa será 

sobre a competitividade europeia. O projeto RATIO será representado no evento pelo Sr. Ivan McCutcheon da 

Irlanda. 



 

          

 

 

Visite o site do projeto RATIO 

 

 

www.interregeurope.eu/ratio 
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