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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
INTRODUÇÃO
1.

Trata-se de relatório circunstanciado referente à visita de intercâmbio de comitiva
brasileira liderada pelo Ministério da Integração com o objetivo de conhecer
experiências de inovação no âmbito do Programa Estratégias de inovação
regionais/nacionais para a especialização inteligente (RIS3) da União Europeia (UE),
nas regiões de Varmland (Suécia) e Central (Portugal).

RELATO
2.

O RIS3 busca tornar a UE uma economia inteligente, sustentável e inclusiva,
conforme o estabelecido na Estratégia Europa 2020. Estas três prioridades
mutuamente fortalecedoras devem ajudar a UE e os Estados-Membros a alcançarem
elevados níveis de emprego, de produtividade e de coesão social.

3.

As autoridades nacionais e regionais por toda a Europa devem conceber estratégias
de especialização inteligente em projetos de descoberta empresarial, de modo a que os
Fundos Estruturais e de Investimento Europeus (ESIF) possam ser utilizados de forma
mais eficiente, e devem aumentar as sinergias entre as diferentes políticas europeias,
nacionais e regionais, bem como os investimentos públicos e privados.

4.

Destacamos que as iniciativas com recursos dos fundos vinculados ao RIS3 na região
Central de Portugal são direcionadas a quatro plataformas: 1) Soluções Industriais
Sustentáveis; 2) Valorização dos recursos endógenos naturais; 3) Tecnologia para
qualidade de vida e saúde; e 4) Inovação territorial.

5.

A comitiva visitou diversas experiências. Em Portugal, visitou-se o Parque
Tecnológico de Catanhede (Biocant) onde encontram-se atuando 43 empresas ligadas
à área de biotecnologia.

6.

Na cidade de Coimbra, visitou-se a o Instituto Pedro Nunes (IPN). O instituto, criado
por iniciativa da Universidade de Coimbra em 1991, é uma instituição privada sem
fins lucrativos, que visa promover a inovação e a transferência de tecnologia,
estabelecendo a ligação entre o meio científico e tecnológico e o tecido produtivo. No
âmbito do RIS3, o IPN apoia sobretudo projetos ligados à plataforma Tecnologia para
qualidade de vida e saúde.

7.

Ainda na Região Central de Portugal, A comitiva visitou a Universidade de Aveiro,
onde se desenvolve iniciativas de inovação em: comunidade inteligente; mobilidade;
plataforma agroalimentar; e plataforma do mar.
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ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES
DESTA AÇÃO
8.

A visita se mostrou importante para o tribunal, pois esse órgão de controle externo
vem acompanhando a implementação da nova Política Nacional de Desenvolvimento
Regional e existe indicativos de que haverá iniciativas no sentido de se promover
experiências de financiamento com recursos dos fundos de desenvolvimento regionais
brasileiros semelhantes às vividas no âmbito da União Europeia, notadamente àquelas
do RIS3.
Secex-PE, em 19/12/2018.
Lincol Lemos Maciel
AUFC – Mat. 5093-8
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