
Norte de Portugal – Autoavaliação da Massa Crítica 

Com cerca de 3,6 milhões de habitantes, a Região Norte concentra quase 35% da população 
residente em Portugal. Com boas infraestruturas de transporte, comunicações e 
internacionalização, bem como uma rede de equipamentos de ciência e tecnologia altamente 
qualificada, a região assegura cerca de 39% das exportações nacionais e representa cerca de 
29% do PIB português. 

O tópico regional RIS3 “Sistemas Agroambientais e Alimentação” promove a articulação do 
potencial agrícola regional em produtos de elevado valor acrescentado (vinho, azeite, castanha, 
etc.) com competências científicas e tecnológicas (enologia, engenharia, biologia, biotecnologia, 
etc.) e empresariais (leite e derivados, vitivinicultura, etc.) para o desenvolvimento de produtos 
associados, nomeadamente à alimentação funcional e à gastronomia local, e destinados a 
segmentos de procura mais dinâmicos. A água e as tecnologias relacionadas à água são uma 
área interdisciplinar que permite a inovação tecnológica para muitos outros setores. A região 
Norte está comprometida na proteção e valorização dos recursos hídricos de modo a apoiar a 
inovação nos negócios. 

A região Norte abriga três universidades públicas principais (Universidade do Porto, 
Universidade do Minho e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro), várias universidades 
privadas e quatro institutos politécnicos públicos. Com aproximadamente 120 mil estudantes 
no ensino superior, a Região Norte, paralelamente à Região de Lisboa, assume uma posição de 
liderança nacional em termos de número de diplomados. Nos campos STEMA - Ciência, 
Tecnologia, Engenharia, Matemática e Agricultura, existem cerca de 8.150 alunos formados 
anualmente e, no período entre 2000 e 2010, 949 doutoramentos foram concluídos na região 
Norte. A região tem o terceiro número mais alto de doutoramentos STEMA por 1.000 habitantes 
(0,67 em 2014; a média nacional foi de 0,82) e ocupa o segundo lugar entre os investigadores 
de I&D (FTE) na população ativa (0,64% em 2013, abaixo da média nacional: 0,72%). O número 
de doutorados integrados em empresas privadas é bastante baixo (6%), quando comparado com 
outros Estados-Membros da UE (por exemplo: Bélgica 32%, Holanda 30%). No entanto, há 
claramente uma massa crítica relevante nas áreas de Biologia e Bioquímica e Tecnologia dos 
Processos Químicos, conforme indicado pelo número de PhDs e artigos publicados. 

No âmbito do programa operacional Norte 2020, foram aprovados 4948 projetos, 
representando um apoio financeiro de cerca de 1.773 M€ (dados até 2017). Destes, apenas 50 
projetos estão relacionados com o tema Água, Agricultura, Sistemas Ambientais e Alimentação, 
que representam um financiamento de cerca de 26 M€. A nível nacional, a Fundação Nacional 
de Ciência e Tecnologia (FCT) lançou nos últimos anos dois convites para projetos em todas as 
áreas científicas (2014 e 2017). Na chamada de 2014, foram aprovados cerca de 12 projetos 
relacionados com a água, agroalimentar, ambiente e biotecnologia, enquanto que em 2017 
foram aprovados 26 projetos para a região Norte. 

A nível Europeu, o programa Interreg é um dos principais instrumentos de apoio à cooperação 
transfronteiriça através do financiamento de projetos. As entidades da região Norte têm acesso 
a pelo menos quatro programas Interreg (Interreg POCTEP Espanha - Portugal, Interreg SUDOE, 
Interreg Europa e Interreg Atlântico), abrangendo as áreas do ambiente, agroalimentar e 
agricultura, e recursos hídricos. Para o período 2014-2020, estão em execução 8 projetos no 
âmbito do tópico da RIS3. Em relação à participação portuguesa no Horizonte 2020, resultaram 
até ao momento 1405 participações em projetos (615 M€) (GPPQ, 2018), sendo que a região 
Norte contribuiu com cerca de 25% do total de projetos aprovados. Em termos de projetos 



focados na área da água, para o período 2014-2016, entidades nacionais envolveram-se em 37 
projetos relacionados com a água, com um orçamento total médio de 8,2 M€. Desses projetos, 
35% têm mais do que um participante nacional no consórcio (Parceria Portuguesa para a Água, 
2017). Além disso, a partir da análise da Parceria Portuguesa para a Água, foi possível verificar 
que dos 10 principais players nacionais em termos de participações em projetos europeus, 
apenas um é da região Norte (ADVENTECH, Lda). Em termos de investigação e transferência de 
tecnologia, a região Norte está no topo da lista no que respeita aos pedidos de patentes de 
Portugal. 

Na região Norte, dois grupos setoriais (clusters) estão envolvidos com entidades regionais na 
promoção de sinergias e maximização do potencial do setor de água e agroalimentar. A 
PortugalFoods é uma associação formada por empresas, entidades do sistema científico e 
tecnológico nacional e por entidades regionais e nacionais que representam os diversos 
subsetores que compõem o setor agroalimentar português. A Parceria Portuguesa para a Água 
(PPA) é uma rede de organizações com o objetivo de promover a construção e consolidação de 
alianças e parcerias entre instituições nacionais e todas as nações envolvidas no uso sustentável 
da água e na melhoria dos recursos hídricos. 

Na região existem vários exemplos de atividades dentro da hélice-tripla. Por exemplo, os novos 
laboratórios colaborativos (CoLABs) visam criar empregos qualificados e científicos em Portugal, 
implementando agendas de investigação e inovação envolvendo empresas e unidades de IP&D 
associadas a uma instituição de ensino superior. O consórcio UNorte (entre as três universidades 
públicas da região) visa reforçar a articulação conjunta em áreas de interesse mútuo. Dentro do 
triângulo do conhecimento, o Aqua eXperience é um projeto de educação, consciencialização e 
ação para a eficiência da água e o nexus energia-água apoiado pelo Fundo Ambiental, no 
contexto da Estratégia Nacional de Educação Ambiental - ENEA 2020. Outras atividades, como 
Semana da Ciência e Tecnologia (Ciência Viva), Verão no Campus e ExpoBiotec (Universidade do 
Minho), "Semana da carreira: Engenheiro" (Universidade do Porto) são exemplos de atividades 
de divulgação científica com o objetivo de promover a cultura, a ciência e a arte entre os jovens 
e ajudar os alunos que desejam ingressar na Universidade, na escolha de uma área de estudo e 
trabalho. Em relação ao suporte à criação de start-ups e spin-offs, existem na região vários 
programas (IdeaLab – Business Ideas Lab, BIP - Business Ignition Program, Startup Braga, 
JOBLAB, Summer Innovation Campus) de aceleração da transferência de tecnologia que apoiam 
o desenvolvimento e o potencial de mercado, de uma perspetiva socioeconómica, projetos de 
investigação. 

Finalmente, a região Norte quer se concentrar em promover a participação num maior número 
de projetos internacionais e deseja estabelecer um sistema bem desenvolvido de instalações de 
formação profissional, a fim de melhorar as competências dos seus estudantes e da sua mão de 
obra. Além disso, o Norte de Portugal tem como objetivo melhorar o cluster e deseja expandir 
as suas atividades internacionais no campo da inovação em tecnologia da água ligada à indústria 
agroalimentar. 

Traduzido em ações, o Norte de Portugal gostaria de incluir as seguintes ações no plano de ação 
do iWATERMAP: 

• Desenvolvimento de massa crítica 
o Desenvolver um programa de tutoria para criação de Startups - ação conjunta 

entre Academia e Indústrias 
o Estabelecer um Centro de Excelência em Água e Tecnologia da Água 



• Capital humano 
o Criar um programa de formação e intercâmbio de pessoal para PMEs, Indústria 

e Administração 
o Escolas de EFP com plano de estudos focado em Água e Tecnologia da Água 

• Colaboração inter-regional 
o Criação de uma delegação Norte-PT em Bruxelas 
o Programa de apoio financeiro à promoção de PMEs e Indústrias em feiras de 

negócios. 

 

 

 

 

Roadmap para a Inovação em Massa Crítica 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roadmap para o Capital Humano 
 

 
 
 
 
 
Roadmap para a Internacionalização e Cooperação Inter-regional 
 



 
 

 


