ORIENTAÇÃO
AVISO N.º ACORES-53-2018-24

Metodologia para determinação do grau de relevância/prioridade da intervenção no contexto da
Estratégia de Especialização Inteligente (RIS 3) para os Açores
No quadro das orientações definidas pela Comissão Europeia, foi desenvolvida pelo Governo Regional dos
Açores uma Estratégia de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente, denominada RIS3
Açores 2020 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation).
Esta estratégia traduz-se em orientar o investimento em investigação e inovação numa seleção de ativos e
áreas estratégicas, considerando a sua diferenciação face ao exterior, com potencial para alavancar as
vantagens competitivas da Região e o seu posicionamento em cadeias de valor internacional, combinando
os instrumentos de financiamento de modo a criar sinergias e melhorar a eficiência.
Foram definidos os seguintes domínios diferenciadores:


Agricultura, Pecuária e Agroindústria;



Mar;



Turismo.

No âmbito dos princípios orientadores para a seleção das operações do Eixo 3 – Competitividade das
Empresas Regionais, do PO Açores 2020, ficou estabelecido o “alinhamento preferencial com a RIS3”.
Atendendo ao previsto no critério de seleção A. Coerência da operação com instrumentos de política
pública regional, constante no Anexo 1 ao Aviso, a avaliação relativamente ao grau de
relevância/prioridade da intervenção no contexto da RIS 3 para os Açores será feita segundo os seguintes
parâmetros:
a) Pouco relevante: 1 ponto
A operação não contribui para a concretização das prioridades definidas na Estratégia de
Especialização Inteligente (RIS3) para os Açores.
b) Relevante: 3 pontos
A operação está enquadrada nas prioridades estratégicas da RIS3 para os Açores.
c) Muito relevante: 5 pontos
A operação está enquadrada nas prioridades estratégicas e tipologias de atuação da RIS3 para os
Açores.
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As prioridades estratégias da RIS3 para os Açores são as seguintes:

As tipologias de atuação da RIS3 para os Açores são as seguintes:
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