
 
 

Projeto ECORIS3: Políticas e Medidas para Apoiar os Ecossistemas de Inovação Locais e 

Regionais. 

A rede Atlantic Cities é parceira do projeto europeu ECORIS3, cujo objetivo é 

conectar os diferentes atores do setor de pesquisa e inovação com pequenas e médias 

empresas, a fim de promover a inovação e o crescimento. 

Este projeto, iniciado em 2017, é financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER) através do programa de cooperação transfronteiriça INTERREG Europe 

por um período de 5 anos. O projecto é composto por 8 parceiros e as Cidades do Atlântico 

estão encarregues da sua capitalização e da sua difusão a nível europeu. Os parceiros do 

projeto são: 

- Fomento de San Sebastián (Espanha), 

- Cork Institute of Technology (Irelanda), 

- Comunidade Intermunicipal do Ave (Portugal), 

- Sunrise Valley Science and Technology Park (Lituânia), 

- Kainuun Etu Itd (Finlândia), 

- Città Metropolitana di Torino (Itália), 

- Vidzeme Planning Region (Letónia) 

O objetivo do projeto é melhorar e conectar os desafios e oportunidades territoriais às 

estratégias regionais de inovação para a especialização inteligente (RIS3), envolvendo todas 

as partes interessadas presentes no território. O papel do "território" é fundamental para criar 

interconexões entre os atores-chave e, assim, permitir uma melhor circulação do 

conhecimento. 

Para tal, as autoridades regionais e locais devem desempenhar um papel 

intermediário e, em consonância com os objectivos do projecto ECORIS3, promover e 

partilhar medidas que permitam interacções eficazes entre os diferentes intervenientes, 

orquestrar ecossistemas sustentáveis de inovação e contribuir para o crescimento económico 

regional. e criação de emprego. 

Como parte da primeira fase do projeto, uma série de troca de experiências e 

aprendizado é organizada através de eventos inter-regionais (4 oficinas temáticas, 3 

seminários e 9 visitas de estudo). 

Além dessas atividades, 7 análises SWOT e 7 planos de ação são realizados, bem 

como 64 Boas Práticas foram identificadas e compartilhadas com os principais atores da 

Quadruple Helix (setor público, sociedade civil, ensino superior e PMEs). Além disso, 

espera-se que seja produzido um documento de avaliação sobre "o papel que os atores 

públicos e privados desempenham no ecossistema local para assimilar a inovação". 

Em suma, o projeto ECORIS3 visa desenvolver ecossistemas inovadores no tecido 

empresarial dos territórios, a fim de promover o emprego e o desenvolvimento urbano 

sustentável. 


