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RIS3: O QUE SÃO?
Agendas de transformação económica integradas de base local que
concretizam cinco itens importantes:

• Direcionam apoio político e investimentos para as prioridades, os
desafios e as necessidades nacionais/regionais mais importantes
para promover um desenvolvimento baseado no conhecimento;

• Baseiam-se nas mais-valias, nas vantagens competitivas e no
potencial de excelência de cada pais/região;

• Apoiam a inovação baseada na tecnologia e na prática e visam
estimular o investimento do setor privado;

• Promovem o total envolvimento das partes interessadas e
incentivam à inovação e à experimentação;

• Baseiam-se em provas e incluem sistemas de acompanhamento
e avaliação coerentes.
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DOMÍNIOS TRANSVERSAIS 

“Os domínios transversais são dois e procuram funcionar a montante, face aos domínios de especialização, numa
lógica de adicional de mérito, que valorizam os projetos enquadrados em qualquer dos domínios de especialização da
EREI2030.
Neste senTdo, os domínios transversais, não se consTtuem como filtro e/ou condição de entrada, exceto quando os
projetos/ações tenham apenas enquadramento em qualquer um dos dois domínios transversais. Os dois domínios
transversais pretendem, em áreas disTntas, induzir uma focagem da inovação regional em processos ligados ao
incremento da Digitalização da Economia e da Circularidade da Economia.”
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DOMÍNIOS DE ESPECIALIZAÇÃO

“A definição destes domínios, como escolhas regionais no âmbito da compe88vidade, produção de conhecimento e inovação
aplicada, aponta a uma focagem em áreas chave da economia regional que incidem sobre os fundos estruturais do próximo período
de programação. Neste sen8do, acrescendo ao referencial de mérito que os domínios transversais representam, os domínios de
especialização cons8tuem-se como condição de admissibilidade a financiamento de projetos e inves8mentos que o pretendam fazer
no âmbito dos fundos estruturais nas dimensões da compe88vidade, conhecimento e inovação aplicada.
Assim, considerando as caracterís8cas dis8n8vas da região, o processo par8cipa8vo e uma ideia estratégica prospe8va para a
economia regional, entendeu-se considerar como domínios de especialização: a Bio economia Sustentável, centrada nos
recursos/a8vos regionais, que permitem uma valorização dos mesmos com base em novos bio produtos e/ou novos usos para esses
recursos; a Energia Sustentável, tendo por base um paradigma associado às energias renováveis e à liderança na produção de gases
renováveis; aMobilidade e Logís8ca, tendo por base um paradigma associado à transformação tecnológica da região em setores em
que pode ser líder de inovação; os Serviços de Turismo e Hospitalidade, considerando as amenidades e recursos regionais que
permitem uma afirmação/consolidação diferenciada da região como des8no de futuro; os Ecossistemas Culturais e Cria8vos, tendo
por base uma ideia de inovação cruzada, de reforço de iden8dade, que permita a compe88vidade da região para a atração de novos
residentes e para a conceção de novos produtos e serviços, que impactem sobre a circularidade da economia; e a Inovação Social e
Cidadania, tendo como centro a ideia de um território - laboratório para a conceção inovadora, aplicação e proto8pagem de
propostas de instrumentos de poli8ca publica de promoção da cidadania plena. “
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CONSULTAR DOCUMENTO COMPLETO, AQUI:
hDps://www.ccdr-a.gov.pt/docs/ccdra/gestao/ER2030.pdf
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