
PARECER FINAL 
COMISSAO DE AVALlA~AO 

AAC N. · 011 EEC/2008 
ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA COLECTIVA 

1. A Comissao de Avalia~ao (CA) apreciou e decidiu sobre a qualidade das candidaturas a 

P6los de Competitividade e Tecnologia (PCT) e outros Clusters (OC) tendo para 0 

efeito realizado tres reuni6es e procedido a uma audiencia publica aos candidatos a 

P6los de Competitividade e Tecnologia. 

2. A CA considera que as candidaturas apresentadas, na generalidade, reflectem urn 

significativo esfor~o das entidades proponentes, quer na defini~ao estrategica e 

ambi~ao de cada cluster quer no nivel de parcerias envolvidas, designadamente a 

nivel de empresas, entidades de suporte tecnol6gico, cientifico e de forma~ao, 

reflectidas, no essencial, na consubstancia~ao e cria~iio das associa~6es 

representativas proponentes dos clusters. 

3. A CA teve em conta as melhorias significativas apresentadas pelos proponentes dos 

clusters decorrentes da interac~ao com a Administra~iio Publica no processo p6s 

candidatura e p6s audiencia publica dos PCT e ainda, relativamente aos projectos 

desta tipologia, os pareceres dos peritos. A CA aconselha a continuidade desta 

metodologia com vista Ii dinamiza~ao e afina~ao do programa de ac~ao dos projectos 

em causa no quadro do enquadramento em vigor. 

4. Para alem da decisiio sobre a proposta de reconhecimento da estrategia de eficiencia 

colectiva a CA decidiu colocar condicionantes (medidas necessarias ao 

reconhecimento integral do cluster) e recomenda~6es (orienta~6es com vista Ii 

melhoria da eficacia e eficiencia do Programa de Ac~ao) relativamente a cad a 

candidato. 
lr 

5. A CA constatou situa~6es que aconselham Ii integra~ao ou Ii sinergia entre PCT, entre ~ 

estes e OC ou entre Oc. A CA para cad a caso especifico assinalou a respect iva 

condicionante el ou recomenda~ao. 

6. A CA constatou , em todas as candidaturas, urn defice consideravel nos programas de L ~ 
ac~ao no que respeita Ii defini~iio quer dos projectos ancora quer dos projectos 

complementares e uma insuficiencia selectiva dos mesmos em coerencia e 

pertinencia com a estrategia e programa de ac~ao apresentados. Esta situa~ao 

objectiva nao permite uma aprecia~iio analitica dos investimentos propostos e uma 

ideia aproximada do seu co·financiamento. A CA considera util criar a oportunidade 
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aos promotores das candidaturas aprovadas de objectivarem quer os projectos de 

governa~ao e dinamiza~ao do cluster quer os projectos de investimento. 

7. Neste sentido, deverao ser apresentadas novas vers6es dos Programas de Ac~ao no 

prazo de 60 dias, que contenha 0 detalhe dos projectos fmcora ou estrategicos de 

natureza colectiva ou em co·prom~ao. De qualquer forma, os projectos constantes 

do Programa de Ac~ao deverao ser objecto de analise aquando da sua apresenta~ao , 

com vista a verifica~ao do seu enquadramento efectivo na EEC reconhecida, ao 

cumprimento dos regulamentos especificos e legisla~ao aplicavel a cada um dos 

fundos e a disponibilidade financeira do PO financiador. 

8. A CA refor~a os principios que devem reger a finalidade dos clusters ou seja a sua 

orienta~ao para os mercados, a sua natureza aberta, a sua contribui~ao para 0 

desenvolvimento de politicas de i nova~ao e de investiga~ao visando mudan~as 

estruturais orientadas para investimentos inteligentes e de futuro. 

9. A importancia do acompanhamento e da avalia~ao dos resultados de cada EEC agora 

reconhecida e um elemento central no sucesso da estrategia desenhada. A relevancia 

desta actividade, ganha valor acrescentado acrescido se tivermos em considera~ao 0 

conjunto de condicionantes e recomenda~6es impostas na formula~ao dos pareceres. 

Assim sendo, a Comissao de Avalia~ao recomenda uma aten~ao particular aos 

aspectos da monitoriza~ao e avalia~ao , disponibilizando·se para uma coopera~ao 

futura neste dominio. 

10. Com base na avalia~ao das candidaturas efectuada com 0 apoio tecnico da 

Autoridade de Gestao do POFC e do Observatorio do QREN , a CA prop6e 0 seguinte: 

a) Que sejam reconhecidos como Polos de Competitividade e Tecnologia e 

Outros Clusters as candidaturas identificadas no Anexo I, com as 

condicionantes e recomenda~6es nele identificadas; 

b) Que sejam consideradas com avalia~ao suspensa as candidaturas identificadas 

no Anexo II , pelos motivos nele indicados; 

c) Que nao sejam objecto de reconhecimento as candidaturas indicadas no 

Anexo III , pelos motivos nele indicados; 

d) Indicam·se no Anexo IV os resultados das nota~6es de merito das candidaturas 

a Estrategias de Eficiencia Colectiva. 

15 de Dezembro de 2008. 

A COMISSAO DE AVALlA~AO 
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Presidente Comissao Avalia~ao 

Francisco Murteira Nabo 

Presidente Comissao Avalia~ao 

Luis Braga da Cruz 

Coordenador Plano Tecnologico 

Carlos Zorrinho 

Coordenador Observatorio ~REN 

Paulo Areosa Feio ,I ~ 
Gestor PO Factores de Competitividade 

Nelson de Souza ~, 
Representante do MTSS/SEEFP 

Francisco Cipriano 

Presidente Conselho Directivo IAPMEI 

Luis Filipe Santos Costa 

Administrador Executivo AICEP Portugal 

Rui Boavista Marques ~. 
Global 

Presidente Funda~ao para a Ciencia e 

Tecnologia 

Joao Sentieiro 

Lc.,. 
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(f. ~~ 

Presidente Turismo de Portugal 

Luis Patrao ~~ J.. J, )1.1:..: ... 
Presidente CCDR Norte 

Carlos Lage 

Presidente CCDR Centro 

Alfredo Marques 

Presidente CCDR Lisboa V. Tejo 

Antonio Fonseca Ferreira 

Presidente CCDR Alentej 

Maria Leal Monteiro 
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Presidente CCDR Algarve 

Joao Faria l·-~ 
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PARECER FINAL DA COMISSAO DE AVALlAf;AO 
CANDIDATURAS PROPOSTAS PARA RECONHECIMENTO 

ANEXO I 

ESTRATEGIAS DE EFICI£NCIA COLECTIVA - POLOS DE COMPETITIVIDADE E T ECNOLOGIA 

AAC N. · 01/ EEC/ 2008 

Candldato a Polo de I Nota~ao I Proposta de 

I 
Condlcionantes 

Competltividade e Tecnologia de Merito Declsao 

1. Apresentar no prazo de 60 dias uma 
nova versao do Programa de Aq:ao que 
contenha 0 detalhe dos projectos 
ancora ou estrategicos para 0 PCT de 

Reconhecimento 
natureza colectiva au em co·promo~ao . 

Candidatura 1: Health Cluster 
como PCT, 

incluindo obrigatoriamente os 
Portugal - Associa~ao do Polo 4,1 

condicionado a 
respectivQs objectiv~s, conteudos, 

de Competitividade da Saude 
requisitos. 

promotores envolvidos, calendariza~ao . 

custo e financiamento. 

2. Integrar as actividades e os actores do 
Cluster Healthcare 6: Medical Solutions 
do Centro, com preservac;ao da 
dinamica existente neste cluster. 

1. Apresentar no prazo de 60 dias uma 
nova versao do Programa de Ac~ao que 
contenha 0 detalhe dos projectos 
ancora ou estrategicos para 0 PCT de 
natureza colectiva ou em co·promoc;ao , 

Candidatura 4: Associa~ao Polo Reconhecimento incluindo obrigatoriamente os 
de Competitividade da Moda - 3,5 como PCT, respectivos objectiv~s, conteudos , 
Polo de Competitividade da condicionado a promotores envolvidos, calendarizac;ao, 
Moda requisitos . custo e financiamento. 

2. Incluir no Programa de Ac~ao novos 
projectos em co-promoc;ao ou de 
natureza colectiva que integre 
horizontalmente todas as fileiras 
sectoriais abrangidas. 

I 

1. 

1. 

2. 

~er~ f 

Recomenda~oes 

Focalizar 0 PCT em actividades com 
potencialidades de desenvolvimento efectivas 
com base nas perspectivas de mercado e das 
capacidades empresariais e de conhecimento 
existentes. 

Focalizar 0 PCT em actividades com 
potencialidades de desenvoLvimento dentro das 
fileiras de sectores abrangidos. 
Dinamizar 0 efeito de clusterizac;ao reforc;ando a 
participa~ao de promotores empresariais e de 
entidades do ensino superior! I6:DT e de 
forma~ao profissional nos projectos . 
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PARECER FINAL DA COMISSAO DE AVALlA<;:AO 
CANDIDATURAS PROPOSTAS PARA RECONHECIMENTO 

ESTRATEGIAS DE EFICI~NCIA COlECTIVA - POlOS DE COMPETITIVIDADE E TECNOlOGIA (CONT.) 

Candidato a Polo de I Nota~ao I Proposta de 

I 
Condicionantes (ompetitividade e Tecnologia de Merito Decisao 

1. Apresentar no prazo de 60 dias uma 
nova versao do Programa de Acc;ao que 
contenha 0 detalhe dos projectos 

Candidatura 6: Associa~ao 
ancora ou estrategicos para a peT de 
natureza colectiva ou em co·promoc;ao, 

Integralar- Interven~ao de 
Reconhecimento incluindo obrigatoriamente as 

Exceh~ncia no Sector Agro-
como PCT, respectivos objectivos, conteudos, 

alimentar - Polo de 3,9 condicionado a promotores envolvidos, calendarizac;:ao, Competitividade e Tecnologia 
requisitos. custo e financiarnento. 

Agro-industrial: alimentos, 
saude e sustentabilidade 2. Tornar efectivo urn maior 

empenhamento e envolvimento de 
parceiros empresariais, integrando-os 
na Entidade Gestora e na promo~ao de 
projectos ancora. 

1. Apresentar no prazo de 60 dias uma 
nova versao do Programa de Acc;:ao que 
contenha a detalhe dos projectos 
ancora ou estrategicos para 0 peT de 

Reconhecimento 
natureza colectiva ou em co-promo~ao , 

Candidatura 7: Associa~ao PCTE incluindo obrigatoriamente as 
- Polo de Competitividade e 3,7 como PCT, respectivos objectiv~s, conteudos, 

condicionado a Tecnologia da Energia 
requisitos. 

promotores envolvidos, calendarizac;:ao, 
custo e financiamento. 

2. Alargar a composi~ao da Entidade 
Gestora a outros actores empresariais, 
principalmente PME, com revisao dos 
criterios de adesao previstos. 
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1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Recomendac;:6es 

Tomar claro 0 objectivo de disseminac;ao e 
demonstrac;:ao des resultados a outras entidades 
do agregado economico alva. 

Estabelecer mecanismos de articulac;:ao com as 
Cluster Agro-industrial do Centro e Cluster para 0 

Sector Agro-industrial (Animaforumj. 

Melhorar 0 efeito de rede e a produ~ao de 
externalidades positivas no conjunto das 
economias e nas empresas a montante e a 
jusante (projectos comuns e colectivos). 
Melhorar as formas de articulac;:ao entre as varias 
fileiras estrategicas do Polo. 
Participa~ao mais alargada de actores nos 
projectos e evidencia da difusao dos resultados 

~ 

"' dos projectos no tecido economico. 
Assegurar a articulac;:ao com projectos da .r= 
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generalidade dos outros PCT na area da 
eficif~ncia energetica e na clusterizac;:ao de 
actividades. 



PARECER FINAL DA COMISSAO DE AVALlAC;:AO 
CANDIDATURAS PROPOSTAS PARA RECONHECIMENTO 

ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA COLECTIVA - P6LOS DE COMPETITIVIDADE E TECNOLOGIA (CONT.) 

Candidato a Polo de I Nota~ao I Proposta de 

I 
Condicionantes 

Competltlvidade e Tecnoiogla de Merito Declsao 

1. Apresentar no prazo de 60 dlas uma 
nova versao do Programa de Acc;ao que 
contenha 0 detalhe dos projectos 

Candidatura 9: Associa, ao para ancora ou estrategicos para 0 PCT de 
a Competitividade da Industria Reconhecimento natureza colectiva ou em co-promoc;:ao. 
da Fileira Florestal - Polo de 3,5 

como peT, incluindo obrigatoriamente as 
Competitividade e Tecnologia condicionado a respectivos objectiv~s , conteudos, 
das Industrias de Base requisitos. promotores envoividos, calendarizac;:ao , 
Florestal custo e financiamento. 

2. Alargar a composi,ao da Entidade 
Gestora a outros acto res / empresas da 
fileira florestal. 

1. Apresentar no prazo de 60 dias uma 
nova versao do Programa de Acc;:ao que 

Candidatura 10: Associa, ao 
Reconhecimento 

contenha 0 detalhe dos projectos 
Pool -Net - Portuguese Tooling 

como PCT, 
ancora ou estratE~gicos para 0 PCT de 

Network - Polo de 4,1 condicionado a natureza colectiva ou em co-promoc;:ao , 
Competitividade e Tecnologia 

requisitos. 
incluindo obrigatoriamente os 

Engineering 8: Tooling respectivos objectiv~s, conteudos, 
promotores envolvidos, calendarizac;:ao, 
custo e financiamento. 

T\ 
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I 
1. 

2. 

3. 

1. 

Recomenda<;6es 

Identificar para alem dos projectos ancora (que 
devem ser mobilizadores e chave para 0 suceS$O 
da EEC proposta, e envolverem varios actores), 
projectas comptementares que consolidam essa 
estrategia, designadamente no dominic da 
inovac;ao industrial. 

Participac;:ao mais alargada de actores/ empresas 
nos projectos e evidencia da difusao dos 
resultados dos projectos no tecido economico. 
Estabelecer mecanismos de articutac;:ao com 0 

Cluster de Mobiliario. 

Desenvolver projectos e acc;:6es que contribuam 
para a articula,ao do sector dos moldes e 
ferramentas especiais com outros PCT e clusters 
(automovet, energia , aeronautica l electronica , 
etc.) tendo em vista a diversificac;:ao de clientes 
e produtos . 
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PARECER FINAL DA COMISSAO DE AVALlAC;:AO 
(ANDIDATURAS PROPOSTAS PARA RECONHECIMENTO 

ESTRATEGIAS DE EFICI£NCIA (OLECTIVA - POLOS DE (OMPETITIVIDADE E TECNOLOGIA (CONT.) 

Candldato a Polo de I Nota~ao I Proposta de 

I Competitivldade e Tecnologia de Me-rita Decisao 

1. 

Candidatura 13: Associa~ao das 
Industrias de Petroquimica, 
Quimica e Refinac;:ao - Polo de Reconhecimento 

Competitividade e Tecnologia 3,5 como PCT, 

das Industrias de Refina~ao , 
condicionado a 

Petroquimica e Quimica requisitos. 

Industrial Z. 

1. 

Candidatura 19: CEliA (Centro 
Reconhecimento para a Excelencia e Inovac;::ao na 
como PCT, Industria Automovel) - Polo de 4,Z 
condicionado a Competitividade e Tecnologia 
requisitos. Z. Automovel e Mobilidade 

Condicionantes 
I 

Recomendac;6es 

Apresentar no prazo de 60 dias uma 1. Reforc;:ar iniciativas de valorizac;:ao das PME 
. nova versao do Programa de Acc;:ao que potenciais participantes do peT (melhoria da sua 

contenha 0 detalhe dos projectos competitividade) . 
ancora au estrategicos para 0 peT de 

Z. Reforc;ar as iniciativas de envolvimento com as natureza colectiva ou em co-promoc;:ao, 
incluindo obrigatoriamente as comunidades locais, integrando preocupac;6es e 

respectivos objectivos, conteudos, actividades colectivas nos domini os do ambiente 

promotores envolvidos, calendarizac;ao, e seguranc;:a. 

custo e financiamento 3. Estabelecer para alE!!m de projectos ancora (que 

Introduzir no Programa de Acc;:6es devem ser mobilizadores e chave para 0 sucesso 

projectos no dominio da IftDT, da EEC proposta, e envolverem varios actores), 

envolvendo parceiros do Polo numa projectos complementares que consolidam essa 

logica de co-promo<;ao. estrategia. 

Apresentar no prazo de 60 dias uma 
nova versao do Programa de Ac<;ao que 
contenha 0 detalhe dos projectos 

Tomar evidente a integrac;:ao no Polo dos ancora ou estrategicos para 0 PCT de 1. 
natureza colectiva ou em co~promoc;:ao, principais produtores de automoveis. 
incluindo obrigatoriamente os Z. Alargar a composic;:ao da entidade gestora a 
respectivos objectivos, conteudos, outros acto res com interesse nas areas alva do 
promotores envolvidos, calendarizac;:ao, Polo (automovel, aeronautica, energia, 
custo e financiamento. materiais). 
Constituir uma entidade associativa 3. Reequacionar a pertinencia efectiva do Polo 

-----.J 
---"\\ 

especifica para a gestao do Polo ou integrar a dimensao ferroviaria. 
comprovar por altera~ao de estatutos a 4. Estabelecer mecanismos de articula<;ao Outros 
sua adequa<;ao em termos de modelo de Clusters e outros PCT. 
gestao e de composic;:ao equilibrada e 
representativa do agregado economico 
alvo . r 
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PARECER FINAL DA COMISSAO DE AVALlA<;AO 
CANDIDATURAS PROPOSTAS PARA RECONHECIMENTO 

ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA COlECTIVA - P6l0S DE COMPETITIVIDADE E TECNOlOGIA (CONT.) 

Candidato a Polo de Nota~ao I Proposta de 

I Competltivldade e Tecnologia de Merito Oecisao 
Condlcionantes 

1. Apresentar no prazo de 60 dias uma 
nova versao do Programa de Acc;ao que 

Candidatura 20: Associa~ao para Reconhecimento 
contenha 0 detalhe dos projectos 

as tecnologias de Produ~ao como peT, ancora au estrategicos para a PCT de 

Sustentavel • PRODUTECH Polo 4,3 condicionado a natureza cotectiva ou em co·promoc;:ao, 

das Tecnologias de Prodw,ao requisitos. 
incluindo obrigatoriamente as 
respectivos objectivos, conteudos, 
promotores envolvidos, calendarizac;ao, 
custo e financiamento. 

1. Apresentar no prazo de 60 dias uma 
nova versao do Programa de Acc;ao que 

Candidatura 22: Associa~ao Reconhecimento 
contenha 0 detalhe dos projectos 

TICE. PT - TICE. PT Polo das como PCT, 
ancora ou estrategicos para 0 peT de 

Tecnologias de Info rma~ao , 
3,9 

condicionado a 
natureza colectiva ou em co-promoc;ao, 

Comunica~ao e Elect r6nica requisitos. incluindo obrigatoriamente os 
respectivos objectiv~s , conteudos, 
promotores envolvidos, calendarizac;ao , 
custo e financiamento. 

I 
1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Recomendac;:oes 

Focalizar a peT em actividades com 
potencialidades de desenvolvimento efectivas 
com base nas perspectivas de mercado e das 
capacidades empresariais e de conhecimento 
existentes 
Refon;:ar as actividades de interesse comum, 
colectivo e em co-promoc;ao, design ada mente no 
dominio da internacionalizac;ao. 
Estabelecer mecanismos de articulac;ao com 
Outros Clusters e outros PCT, equacionando , 0 

desenvolvimento de projectos comuns. 

Focalizar 0 PCT em actividades com 
potencialidades de desenvolvimento efectivas 
com base nas perspectivas de mercado e das 
capacidades empresariais e de conhecimento 
existentes. 
Aumentar 0 envolvimento de parceiros 
empresariais e de instituic;oes de I&DT I ensino 
superior, reforc;ando as actividades de interesse 
comum. 
Estabelecer mecanismos de articulac;ao com 
Outros Clusters e outros peT, equacionando, 
inclusive, 0 desenvolvimento de projectos 

-J 
~ 

Legenda: PCT - Polo de Competitividade e Tecnologia; EEC - Estrategia de Eficienci a Colectiva. 

comuns (clara mente identificados). f-
A ~ f ~ _lc 
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PARECER FINAL DA COMISSAO DE AVALlA~AO 
CANDIDATURAS PROPOSTAS PARA RECONHECIMENTO 

ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA COLECTIVA - OUTROS CLUSTERS 

AAC N.' 01/ EEC/ 2008 

Candldato a Dutro Cluster I Nota~ao I Proposta de 
de Me-rita Oecisao 

Candidatura 5: Associa~ao para 
Reconhecimento o Polo de Excelencia e Inova~ao 
como Dutro Cluster, das Empresas de Mobiliario em 3,7 

Portugal - Cluster das Empresas condicionado a 

de Mobiliario de Portugal 
requisitos. 

Candidatura 12: Centro Reconhecimento 
Tecnologico da Ceramica e do como Outro Cluster, 
Vidro - Cluster Habitat 3,7 

condicionado a 
Sustentavel requisitos. 

I 
1. 

2. 

1. 

2. 

Condicionantes 
I 

Apresentar no prazo de 60 dias uma 
nova versao do Programa de Acc;ao que 
contenha 0 detalhe dos projectos 
ancora ou estrategicos para 0 DC de 
natureza colectiva ou em ca-promoc;:ao, 
incluindo obrlgatoriamente as 
respectivos objectivos, conteudos, 
promotores envolvidos, calendarizac;ao, 
custo e financiamento. 

Alargar a composi,ao da Entidade 
Gestora a outros acto res empresariais. 

Apresentar no prazo de 60 dias uma 
nova versao do Programa de Acc;ao que 
contenha a detalhe dos projectos 
ancora au estrategicos para a OC de 
natureza colectiva au em co-promoc;ao, 
incluindo obrigatoriamente os 
respectivos objectivos, conteudos, 
promotores envolvidos, calendarizac;ao, 
custo e financiamento. 

Constituir uma entidade associativa 
especifica para a gestao do Polo. 

A 
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Recomendac;:6es 

1. Participa~ao mais alargada de actores 
empresariais nos projectos e evidencia da 
difusao dos resultados dos projectos no tecido 
econ6mico. 

2. Estabelecer mecanismos de articulac;aol 
coopera,ao com 0 PCT das Industrias de Base 
Florestal. 

1. Focalizar a Cluster em actividades com 
potencialidades de desenvolvimento efectivas 
com base nas perspectivas de mercado e das 
capacidades empresariais e de conhecimento 
existentes, explorando design ada mente a ambito 
da construc;ao sustentavel e da eficiencia 
energetica dos edificios. 
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PARECER FINAL DA COMISSAO DE AVALlA<;AO 
CANDIDATURAS PROPOSTAS PARA RECONHECIMENTO 

ESTRATEGIAS DE EFICI£NCIA COLECTIVA - QUTROS CLUSTERS (CONT.) 

Candidato a Outro Cluster I Nota~ao I Proposta de 

I de Merito Decisao 

1. 

Candidatura 18: Associa~ao Reconhecimento 
Empresarial da regiao de 

3,5 como Outro Cluster, 
Castelo Branco - Cluster Agro- condicionado a 
Industrial do Centro requisitos. 

2. 

Reconhecimento 1. 
como Outro Cluster, 

Candidatura 21: Centro 
condicionado a 

tecnol6gico para 
requisitos. 

Aproveitamento e Valoriza~ao 
das Rochas ornamentais e 3,7 

Industriais - Cluster da Pedra 
Natural 

2. 

Condicionantes 
I 

Recomenda<;6es 

Apresentar no prazo de 60 dias uma 
, 

1. Melhorar 0 Programa de Acc;ao, no sentido de 
nova versao do Programa de Aq:ao que 

tornar mais visivel 0 efeito de rede e de contenha 0 detalhe dos projectos 
eficiencia colectiva, em detrimento de uma ancora ou estrategicos para 0 OC de 
logica eminentemente individual (refor~ar as natureza colectiva ou em ca-promoc;ao, 

incluindo obrigatoriamente as actividades de interesse comum, colectivo e 

respectivQs objectivDs, conteudos, 
cooperativD ). 

promotores envolvidos, calendarizac;ao, 2. Estabelecer mecanismos de articulac;ao com a 

custo e financiamento. PCT Agro-industrial e com 0 Cluster para 0 Sector 

Constituir uma entidade associativa 
Agro-Industrial - incluindo desenvolvimento de 

I 

especifica para a gestao do Polo. projectos comuns. 
I 

Apresentar no prazo de 60 dias uma 
nova versao do Programa de Ac~ao que 1. Refor~ar a composi~ao da entidade gestora, 
contenha 0 detalhe dos projectos nome ada mente ao nivel de empresas. 
ancora ou estrategicos para 0 OC de 2. Integrar projectos e iniciativas complementares 
natureza colectiva ou em co-promo~ao, pro post as a outras tipologias de EEC, 
incluindo obrigatoriamente os nomeadamente PROVERE; 
respectivos objectives, conteudos, 3. Melhorar 0 Programa de Ac~ao introduzindo 
promotores envolvidos, calendariza~ao, actividades associadas a sustentabilidade -J 
custo e financiamento. ambiental, internacionaliza~ao e melhoria da ~ 

Censtituir uma entidade associ at iva competitividade empresarial. 
especifica para a gestao do Polo. 
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PARECER FINAL DA COMISSAO DE AVALlA~AO 
CANDIDATURAS PROPOSTAS PARA RECONHECIMENTO 

ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA COLECTIVA - OUTROS CLUSTERS (CONT.) 

Candidato a Outro Cluster I Nota~ao I Proposta de 

I 
Condicionantes 

I de Merito Decisao 

1. Apresentar no prazo de 60 dias uma 
nova versao do Programa de Acc;:ao que 

Candidatura 25 : Agencia para 0 Reconhecimento contenha 0 detalhe dos projectos 
ancora au estrategicos para 0 OC de Desenvolvimento das Industrias 

3,5 como Outro Cluster, 
natureza colectiva au em co-promoc;:ao, Criativas - Cluster das condicionado a 
incluindo obrigatorlamente as Industrias Criativas requisitos. respectlvDs objectiv~s, conteudos, 
promotores envolvidos, calendarizac;:ao, 
custo e financiamento. 

1. Apresentar no prazo de 60 dias uma 

Candidatura 27: Animaforum - nova versao do Programa de Acc;ao que 

Associac;ao para 0 Reconhecimento contenha a detalhe dos projectos 

Desenvolvimento da Agro- como Dutro Cluster, 
ancora ou estrategicos para 0 OC de 

industria - Polo de 3,7 
condicionado a 

natureza colectiva ou em co-promoc;ao , 

Competitividade e Tecnologia requisitos. 
incluindo obrigatoriamente os 
respectivos objectivos, conteudos, para 0 Sector Agro-industrial 
promotores envolvidos, calendarizac;:ao, 
custo e financiamento. 

-
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1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Recomenda~oes 

Focalizar 0 Cluster em actividades com 
potencialidades de desenvolvimento efectivas 
com base nas perspectivas de mercado e das 
capac ida des empresariais e de conhecimento 
existentes. 
Refor~ar as actividades de interesse comum, 
celectivo e cooperativ~ - efeito de rede. 
Assegurar maior envolvimento dos actores 
empresariais nos projectos. 

Estabelecer mecanismos de articutac;ao com 0 

PCT Agro·industrial e com 0 Cluster Agro· 
industrial do Centro - incluindo desenvolvimento 
de projectos comuns. 
Reforc;ar as actividades de interesse comum, 
colectivo e cooperativo - efeito de rede. 
Assegurar maior envolvimento dos acto res 
empresariais nos projectos. 

- ---- - ---J 
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PARECER FINAL DA COMISSAO DE AVALlA<;AO 
CANDIDATURAS PROPOSTAS PARA RECONHECIMENTO 

ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA COLECTIVA - QUTROS CLUSTERS (CONT.) 

Candidato a Outro Cluster dNoMta'C;~tO prODPo~t~ de Condicl0nantes Recomendac;6es 
e en 0 eClsao 

Candidatura 30: ADVID -
Associa~ao para 0 
Desenvolvimento da Viticultura 
Duriense - Cluster Vinhos da 
Regiao Oemarcada do Douro 

3,8 

Reconhecimento 
como Outro Cluster, 
condicionado a 
requisitos. 

1. Apresentar no prazo de 60 dias uma 
nova versao do Programa de Acc;:ao que 
contenha 0 detalhe dos projectos 
ancora au estrategicos para 0 OC de 
natureza colectiva au em co-promQ(;:ao, 
incluindo obrigatoriamente as 
respectivDS objectivDs, conteudos, 
promotores envolvidos, caLendarizac;:ao, 
custo e financiamento. 

2. Constituir uma entidade associativa 
especifica para a gestao do P6lo au 
comprovar por altera~ao de estatutos a 
sua adequa~ao em termos de modelo de 
gestao e de composic;:ao equilibrada e 
representativa do agregado econ6mico 
alvo. 

l egenda: PCT - Polo de Competitividade e Tecnologia; EEC - Estrategia de Eficiencia Colectiva. 
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Pagina 9 de 9 

if' 

1. Refon;:ar as actividades de interesse comum, 
colectivo e cooperativo - efeito de rede. 

2. Estabelecer mecanismos de articula~ao com 0 

PCT Agro-industrial. 
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ANEXO II 

PARECER FINAL DA COMISSAO DE AVALlAC;:AO 
CANDIDATURAS COM AVALlAf;AO SUSPENSA 

ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA COLECTIVA 

AAC N." 011 EECI 2008 

Candidato a EEC I Nota~ao I 
de Merite 

Candidatura 16: Associac;ao 
Forum Mar Centro - Cluster da 
Economia do Mar da regiao 
Centro 

Candidatura 29: IDCEM -
Instituto para 0 

Desenvolvimento do 
Conhecimento e da Economia do 
Mar - Cluster Regional do Mar 
no Norte de Portugal 

Proposta de Decisao 

Candidatura naD notada em termos de merito, dado reconhecer-se que a existencia de duas candidaturas no dominic das 
actividades relacionadas com a mar inviabilizara a massa critica necessaria. 0 promotor e convidado a reformular a sua 
candidatura integrando-a com a do Cluster Regional do Mar no Norte de Portugal e ampliando a respectiva abrangencia 
territorial ao conjunto do pais, reapresentando-a no prazo de 45 dias. 

Candidatura nao notada em termos de merito, dado reconhecer-se que a existencia de duas candidaturas no dominic das 
actividades relacionadas com 0 mar inviabilizara a massa critica necessaria. 0 promotor e convidado a reformular a sua 
candidatura integrando-a com a do Cluster da Economia do Mar da Regiao Centro e ampliando a respectiva abrangencia 
territorial ao conjunto do pais, reapresentando-a no prazo de 45 dias. 

Legenda: PCT - Polo de Competitlvidade e Tecnologia; EEC - Estrategia de Eficiencia Colectiva. 
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ANEXO III 

PARECER FINAL DA COMISSAO DE AVALlAC;AO 
CAHDIDATURAS PROPOSTAS PARA HAD RECOHHECIMEHTO 

ESTRATEGIAS DE EFICIEHCIA COLECTIVA 

AAC H." 01/ EEC/ 2008 

Candidato a EEC I Nota~ao I 
de Merito 

Candidatura Z: Pinhal maior -
Associa~ao de Desenvolvimento 
do Pinhallnterior Sui - Cluster A -
Identidade dos Espa~os 
Florestais 

Candidatura 3: Associac;ao 
INOVA PAREDES - Polo de -Excelencia e Competitividade 
de Paredes 

Candidatura 8: Funda~ao 
Mariapolis - Cluster [conomia -

de Comunhiio 

Candidatura 11: Associa~ao para 
a Inovac;.ao e Desenvolvimento 
em Ciencia e Tecnologia (IPN) - 3,0 
CHMS Cluster Healthcare & 
Medical Solutions do Centro 

Candidatura 14: Conselho 
Empresarial dos Vale do Lima e -
Minho - Cluster Minho Verde 

Candidatura 15: Associa~ao dos 
Industriais de Ourivesaria do Sul 
- Cluster Centro de Ourivesaria 
e Joalharia Portuguesa 

Proposta de Decisaa 

Candidatura naD notada em termos de me-rita pais nao preenche as requisitos para reconhecimento como Outro Cluster, 
sendo de equacionar junto da respectiva Comissao de Coordenac;ao e Desenvolvimento Regional a possibilidade da sua 
integra~ao numa candidatura a outra tipologia de EEC. 

Candidatura naD notada em termos de merito pois naD cumpre as requisitos necessarios ao reconhecimento como EEe. 

Candidatura naD notada em termos de merito pais naD cumpre as requisitos necessarios ao reconhecimento como EEC. 

Nao reconhecer a EEC por ausencia de massa critica em actividades exigentes e de forte intensidade tecnologica. 0 seu ---.:J 
reconhecimento poderia gerar fragmentac;.ao de recursos, que deverao estar organizados em torno do Polo Health Cluster --.::~ 
Portugal. Esta decisao Ii acompanhada de condicionante no reconhecimento do PCT Health Cluster Portugal no senti do de 
integrar as actividades e os actores envolvidos nesta candidatura. ..c==> 

Candidatura nao notada em termos de me-rito pOis nao preenche os requisitos para reconhecimento como Dutro Cluster, 
\ 

sendo de equacionar junto da respectiva Comissao de Coordenac;:ao e Desenvolvimento Regional a possibilidade da sua 

~ 
integra~ao numa candidatura a outra tipologia de EEC. 

Candidatura nao notada em termos de me-rito pois nao cumpre os requisitos necessarios ao reconhecimento como EEC. 

"- • /' 
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PARECER FINAL DA COMISSAO DE AVALlA~AO 
CANDIDATURAS PROPOSTAS PARA HAO RECONHECIMENTO 

ESTRATEGIAS DE EFICI£NCIA COLECTIVA (CONT.) 

Candidato a EEC I Nota~ao I 
de Me-rita 

Pro posta de Decisaa 

Candidatura 17: Trilhos do Tejo 
Candidatura nao notada em termos de merito pais nao preenche as requisitos para reconhecimento como Outro Cluster, - Associac:;:ao de Turismo 

Sustentavel - Cluster Turismo - sendo de equacionar junto da respectiva Comissao de Coordenac;:ao e Desenvolvimento Regional a possibilidade da sua 

Sustentavel Ribatejo integrac;a.o numa candidatura a Dutra tipologia de EEe. 

Candidatura 23: Linefriends Nao reconhecer a EEC, porque nao envolve outras entidades para alem de empresas que se organizam para fins muito 
Associac;ao Empresarial - 2,5 especificos. Reconhece-se a potencialidade deste projecto poder evoluir para urn cluster, realidade que pode vir a ser 
Hospitality Industry Cluster apreciada em sede de urn novo concurso para a selecc;:ao de EEC 

Candidatura 24: Associa~ao 
Nao reconhecer a EEC, porque nao existem objectiv~s est rate gicos comuns e projectos colectivos, alias dificeis tendo em Parkurbis Incuba~ao - Cova da 2,0 

Beira Regional Cluster conta a heterogeneidade dos sectores de actividade abrangidos. 

Candidatura 26: Associa~ao 
Cultural da casa do Povo de - Candidatura nao notada em termos de mento pOis nao cumpre os requisitos necessarios ao reconhecimento como EEC Livrac;:ao - Economia Social 
Sustentavel 

Candidatura 28: Associa~ao para 
o Desenvolvimento Integrado da 

Candidatura nao notada em termos de merito pois nao preenche os requisitos para reconhecimento como Outro Cluster, Freguesia de Alcoberta - Cluster 
Dolmen e a Valorizac;ao dos 

- sendo de equacionar junto da respectiva Comissao de Coordena~ao e Desenvolvimento Regional a possibilidade da sua 

Recursos da Serra - da Visio it integra~ao numa candidatura a outra tipologia de EEC. 

Ac~.o 

legenda: PCT - Polo de Competit ividade e Tecnologia; EEC - Estrategla de Eficiencia Colectiva . 
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Anexo IV 
Criterios de Seleq:~o 

Tipologia EEC - Polos de Competitividade e Tecnologia 

Notll~lo : 1 a 5 Clusters reconheddos: pontua~lo 2:. 3,5 pontos 
1 Fraco; 2 Suficiente; -4 Born; 5 Exece{ente Hlc elqibilidade: pontua~lo de 1 em eada subcriterio 

A.1 . de valor 
4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 (0,09) Grau de abrangenda territorial 

Importancla econ6mica das empresas aderentes 

vel de projeq:ao intemaclonal 

tl clIi pareena entre 01 act· 
istenda de projectos comuns 

A.2. ill$ti tul~~ neies envotvidas 

(0,15) 
Modelo de lovemant;a 5,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 4,00 2,00 
Grau de profls5ionalizat;ao e perf il da equipa de gest.!io 

Hivel de empenhamento dos actores privados (na gest.!io e no 
to financei roj 
o Proarama de Ac£lo 
ertinerteia do Programa de Aq:io (aCt;61 

cria~o de massa critica; existenda e modo de gestao de lnfraes t ruturas 
A.3, comuns; criatividade e inovat;io) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

(0, 24) Consis tencia das inidativ3S e d3S sinergias colectivas a promover 

Detalhe e razoabilidade do plano financeiro , inclufndo empenho dos 
eromotores emeresarials no erojecto 
r.u de mIIturtctact. do Prov.m. de ACflo 
Hivel de compromisso em termos de apresenta~ao de candi, 

A.4. 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 4,00 2,00 

I 
-..J (0,12) 

Hivel de identifica~ao e de detalhe dos projectos a reaUzar, sobretudo. os 
projectos relevantes ou que funcionem como iincora da estra tegia ~ 

.no 
1,8 1,6 1,5 1,8 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 2,0 -- --

:tMdades eM> tnov~ tndu:tldu 
Oesenvolvimento de noVO'S produtos e noVO'S processes 

Oesenvotvimento cientifico e tecnot6gico e !Ifau de envolvimento de 

B.1 , institui~Oes do SCT 

(0,24) 
Aumento das despesas em ac tividades de I&OT 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 
Aumento do n.o de investi!ladores 

Cont ributo para a melhoria da balan~a tecnol6alca nadonal 

Refor~o da participa~iio em redes e programas europeus e internacionais 
de I&OT 

~e!ct. econ6mtco aerado ' 
Extemalidades e bens pUblicos !Ierados 

Aumento das exporta~Oes e de quotas de mercado 

B.2 . Aumento da produtividade 

(0,1 6) Gera~ao de emprego qualificado 5,00 4,00 2,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 
Efei tos nas capaddades de gestao de PM[ e de quatifica~ao dos 
trabalhadores 
Demonstra~ao e dissem lna~ao de resultados junto de outras empresas, 

outros sectores e outros terri toriO'l 

Pont~Flnal I > , 1 3,5 3,9 I 3,7 
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ANEXOIV 
Criterios de Selec~~o 
Tipolosia EEC - Outros Clusters 

Hot.~lo: 1 " 5 Clusters reconhecldos: pontua~lo 2:. 3,5 pontos 
1 Fraco; 2 Suficienle; -4 Bom; 5 Execetente Nio elejiblUdade: pontua~io de 1 em cada subcriterio 

A.1. "',, 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 Gnu de abransenda territorial 

Importincia economlc.a dils empreSal aderentn 

Hive{ de projeq:ao intemacional dos projectos a desenvotver 

tl da pareerla Itntr! OJ actores _ 
{stenda de projectos comuns e colectil 

neles enyolvidas 

A.2. Modelo de loveman~a 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 
Grau de profinlonatlza<:io e perlll da equipa de Bestlio 

Hive! de empenhamento dos a(tores privados Ina !testao e flO envotvimento 

'ama de AcflO 
:jA do PrOirama de Ac:~io (ac~{H 

cria~o de massa eritlea ; (!)(istenda e modo de !leslio de Infraestruturas 
A. l . ComlKlS; criatividade e ioova~o) 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 

Consislencia das inidativas e das sinersias coteclivas a promover 

Oetllhe e razoabilidade do plaoo tinanceiro, 'n(lulndo l'mpenho dos 

~otOfes emeresar1ais no erolecto 
de maturt~ do ProvalNl de Acs.lo 
I de compromisso em tcrmos de apresenta~ao de candldaturu aos PO 

AA. 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 
Hive! de identiflca~ao e de detalhe dos projectos a realizar. sobretudo. os 

I~ projectos retevantes ou que funcionem como ancOfa da estrate.1a 

• 1--- ,--' ............ _-.... ...- ---,,-- ,- ---,,---_I 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,' 0,' 
:ttvldadft de tnov~ tndu:rfdas 
Desenvolvimento de novos produtos e MVOS processos 

Desenvolvimento cientifICo c tecnolOiico c grau de envolvimento de 
institui~6es do SCT 

B. 1. Aumento das despesas em actividades de I&OT 4 4 4 4 4 2 2 
Aumento do n.· de investiiadores 

Contributo para a melhor1a da bala~ tecnolOgica nadonal 

Refor~o da partidpa~o em redes e prOiramas europetH e internationais de 
16.0T 

1pKt! econ6mko pr .. 
ExtemaUdades e bens pUbUcos lerados 

Aumento das exporta~6es e de quotas de mercado 

Aumento da produtlvldade 
B.2. Gera~o de emprego quaUfkado 4 4 4 4 4 2 2 

Efeitos nas capaddades de gest!oo de PME e de qualifica~!oo dos 
trabalhadores 
[)(omonstra~ao e dlssemina~10 de resultados j~to de outru empresas, 

lusters
l 

outros sectores e outros temtOrios 

Po .. "';10"'" 3,7 3,0 3,7 3,5 3,7 2,5 2,0 


