
Research &
innovation

1.37 M
ERDF

Jan 2017
Dec 2021



Islands of Innovation

O projeto...
...Ilhas de Inovação do Interreg Europa 
(programa de financiamento europeu)  
visa melhorar as políticas de inovação 
nas regiões insulares, para manter e 
atrair jovens, pessoas inovadoras e  
empreendedoras e novas atividades para 
as ilhas parceiras.

A parceria... 
...do projeto consiste em ilhas geográfi-
cas ou regiões / arquipélagos insulares 
dos Países Baixos, da Dinamarca, de 
Portugal, da Estónia, da França e Grécia.

Contextos e problemas... 
…as ilhas envolvidas são muito diversas: 
de climas nórdicos até aos trópicos, da 
alta densidade populacional da Madeira 
(PT) para baixa em Saarema (EE); de ilhas 

altamente inovadoras e economicamente 
sustentáveis de Vlieland, Ameland (NL)  
e Samsø (DK) para o arquipélago com  
dificuldades económicas no Egeu do 
Norte (GR). Em toda esta diversidade, 
partilhamos problemas comuns:
•  Estrutura económica pouco diversi-

ficada (principalmente centrada no 
turismo e na agricultura, resultando, 
por vezes, em empregos temporários), 
descontinuidade de serviços (públicos);

•  Maiores custos de produção / trans-
porte, inexistência de economias de 
escala;

•  População envelhecida e fuga de  
cérebros.

Políticas de inovação
As regiões insulares deste projeto pre-
tendem melhorar as medidas de política 



pública para transformar as ilhas em 
“test-beds” de inovação: ilhas como pro-
motoras da inovação, ambiente experi-
mental de “investigação e aprendizagem” 
capaz de manter e atrair pessoas jovens, 
inovadoras e empreendedoras e ativida-
des para as ilhas.

Atividades e resultados
•  6 sessões de aprendizagem inter- 

regional e visitas de estudo;
•  1 relatório de estudo comparativo;
•  reuniões de stakeholders regionais ;
•  Identificação de 14 boas práticas;
•  1 guia de inovação para as regiões.

Levando a... 
...7 planos de ação para melhorar as 
políticas de inovação através de melhor 
governança e de novos projetos.

O futuro - guia de inovação para ilhas
O projeto tem em preparação um guia 
de inovação para as ilhas. Pretende-se 
uma forma criativa para gerir os diferen- 
tes níveis de governança e inovação 
usando uma abordagem nova e não 
ortodoxa da política de inovação.  
Apresenta-se e aplica-se no projeto uma 
nova metodologia designada TIPPING 
Wheel - A Perspectiva do Programa de 
Inovação para a Nova Governança das  
Ilhas é apresentada e aplicada no  
Projeto. A TIPPING Wheel ajuda a avaliar 
e explorar diferentes estratégias de  
inovação para melhorar a governança.
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Empreendedores

•  Província da Frísia com as as ilhas de Ameland e Vlieland  
(Países Baixos);

•  Samsø (Dinamarca), parceiro do projeto: Academia de Energia 
de Samsø; 

•  Saaremaa (Estónia), parceiro do projeto: Governo Municipal  
de Kuressaare;

•  Madeira (Portugal), parceiro do projeto: Agência Regional  
para o Desenvolvimento da Tecnologia e Inovação em  
Investigação – ARDITI;

•  Açores (Portugal), parceiro do projeto: Gabinete do Secretário 
Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas do 
Governo dos Açores 

•  Região do Egeu do Norte (Grécia); parceiro do projeto:  
Região do Egeu do Norte

•  Guadalupe (França); parceiro do projeto: Comunidade  
Urbana de North Basse-Terre

The Tipping Wheel

Quer saber mais?  
 
Visite a página: 
interregeurope.eu/ 
islandsofinnovation
 
Ou entre em contacto 
com o Coordenador  
do Projeto:
Província de Fryslan
PO Box 20120
Leeuwarden
NL-8900 HM
Países Baixos

www.fryslan.frl

Líder do Projeto:  
Simon Tijsma
+31 582 925 925
s.tijsma@fryslan.frl


