
Programa Avançado de Formação 

GESTÃO DE ESTRATÉGIAS TRANSREGIONAIS DE 

ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE 

 

 

MÉTODO 

Presencial  

 
PÚBLICO ALVO 

Pessoal técnico do Espaço de 
Cooperação do Programa 

Interreg MAC 

 
DURAÇÃO 

15 horas (5 presencial, 10 online) 

 
DATAS 

7 FEVEREIRO | 9:00-14:00 
 

 

LUGAR 

Sala de conferências 
Hotel Perola 

 

CERTIFICADO DE 

PARTICIPAÇÃO 

Envio por correio eletrónico 

 
CUSTO 

Gratuito 

 
 INSCRIÇÕES 

(ATÉ 31/01) 

Enquadramento 

O conceito de estratégias de especialização inteligente (RIS3) tornou-se uma 
das chaves para o planejamento estratégico do desenvolvimento econômico 
e social das regiões europeias, uma vez que tem em conta as 
características específicas, desafios e oportunidades de cada uma delas. A 
Comissão Europeia tem insistido na necessidade de coordenar a 
implementação das estratégias RIS3, tendo em conta as regiões vizinhas, a 
fim de encontrar sinergias e desenvolver complementaridades que 
permitam uma implementação eficaz e eficiente dos fundos europeus e um 
desenvolvimento mais integrado e coordenado entre regiões vizinhas. 

É o caso do projeto RIS3_Net2, que promoveu um processo de descoberta 
empresarial entre a Madeira, os Açores e as Ilhas Canárias, no qual Cabo 
Verde também participou como país terceiro, dando origem à Estratégia de  
Especialização Inteligente MAC, um elemento chave para promover uma 
política de inovação mais eficaz entre as regiões. A RIS3_MAC visa agora 
avançar no desenvolvimento e implementação prática das atividades 
identificadas, desenvolvendo um plano de ação e facilitando o acesso a um 
programa de formação avançado na gestão de Estratégias de Especialização 
Inteligente Transregional para o pessoal técnico do Espaço de Cooperação 
Interreg MAC. 

 

Participação 

As organizações regionais e locais desempenham um papel fundamental no 
desenvolvimento da especialização inteligente transregional e na 
programação e implementação de atividades, uma vez que através da 
implementação de projetos cofinanciados pelos diferentes instrumentos 
financeiros ajudam a impulsionar a inovação e o crescimento económico 
nos territórios. A UE encoraja as entidades regionais dos Estados Membros 
a colaborar, partilhando resultados e impactos, potenciar o trabalho 
conjunto e em rede. Este programa de formação pretende oferecer uma 
visão geral das boas práticas para a implementação de  estratégias RIS3 
transregionais, incluindo boas práticas para a gestão das mesmas, 
instrumentos para a promoção da colaboração transregional e a análise de 
histórias de sucesso em algumas regiões europeias. Também proporcionará 
espaços de reflexão e de debate, bem como a identificação de necessidades 
com vista aos próximos convites à apresentação de propostas Interreg Mac. 

 

https://hotelperola.cv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4cmHRv44-c3JP9Fwn0IBiBpeSVnRXCovwo5Q5sbxXEndvpA/viewform
https://www.ris3-net.eu/
https://www.ris3mac.eu/?smd_process_download=1&amp;download_id=1688
https://www.ris3mac.eu/?smd_process_download=1&amp;download_id=1688
https://www.ris3mac.eu/
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Programa de Formação Presencial 

 

A formação presencial será promovida por especialistas pertencentes à Effectia Innovation Solutions. 

 
 
 

Inicio Fim Terça-feira, 7 de fevereiro de 2023 Responsável 

9:00 9:10 Sessão de Abertura ACIISI-ITC / NOSi 

9:10 9:30 
Planejamento Estratégico e Especialização 
Inteligente: Conceitos Básicos 

Effectia 

9:30 10:00 Projecto RIS3 Net Y RIS3Net2 ITC 

10:00 10:30 
Apresentação das Estratégias RIS3 Ilhas Canárias, 
Madeira e Açores 

Parceiros Ris3-
Net2 

10:30 11:00 
Boas Práticas em “Processo de Descobrimento 
Empreendedor” 

Effectia 

11:00 11:20 
Demonstração da Plataforma de Vigilância 
Tecnológica 

PLOCAN 

11:20 11:45 Pausa para Café 
 

11:45 12:15 Boas Práticas em RIS3 Transregionais Effectia 

12:15 13:00 Boas Práticas PRI Effectia 

13:00 13:45 Reflexões, Perguntas e Debate Effectia 

13:45 14:00 
Questionário de Satisfação - Sessão de 
Encerramento 

ACIISI-ITC / NOSi 

 

 

https://effectia.es/

