
Ponta Delgada, 1 de Junho de 2012

Cinquenta especialistas debatem em Ponta Delgada estratégias 
de especialização para as regiões ultraperiféricas

A Presidência dos Açores da Conferência das Regiões Ultraperiféricas (RUP) promove, nos próximos 
dias 5 e 6 de Junho, em Ponta Delgada, o Seminário “Plataforma S3 - Rumo a Estratégias de 
Especialização Inteligente para as Regiões”, uma iniciativa organizada em parceria com a Comissão 
Europeia, através da Direção-Geral da Política Regional e do Instituto de Estudos Tecnológicos e 
Prospetivos de Sevilha.

O seminário contará com a presença de mais de meia centena de participantes europeus, 
representantes de todas as Regiões Ultraperiféricas, bem como de diversas outras regiões europeias, 
para além de especialistas da Comissão e académicos provenientes de diversas instituições. 

A sessão de abertura, no próximo dia 5, às 9h00, no Salão Nobre do Teatro Micaelense – Centro 
Cultural e de Congressos, será presidida pelo Presidente do Governo e Presidente da Conferência das
Regiões Ultraperiféricas, Carlos César, e contará com a presença do Diretor da Direção-Geral de Política 
Regional da Comissão Europeia, Ronald Hall.

Entre outros, intervirão igualmente na manhã do dia 5, para uma introdução à temática da 
especialização inteligente, Philip McCann, Conselheiro Especial do Comissário de Política Regional, 
Michael Ralph, Conselheiro do Diretor-Geral de Política Regional e Raquel Ortega-Argilés, investigadora 
na Universidade de Groningen, nos Países Baixos.

Este evento,  enquadrado no âmbito das atividades da Presidência dos Açores da Conferência das RUP, 
inclui ainda, naquela manhã, pelas 10.30, uma apresentação pelos alunos da Escola Básica e
Secundária de Vila do Porto do projeto de construção de um mini-satélite, recentemente premiado no 
concurso “CanSats 2012” da Agência Espacial Europeia (ESA), e sessões técnicas internas da 
Plataforma S3, bem como visitas de trabalho, na tarde do dia 5 e no dia 6.

A Plataforma S3 (Smart Specialization Strategies Platform) é uma iniciativa recente da Comissão
Europeia, no quadro da Estratégia “Europa 2020”, que visa constituir uma rede de apoio às regiões no 
desenvolvimento e implementação de Estratégias de Especialização Inteligente, ligadas à inovação e à 
competitividade, avaliando as necessidades específicas no domínio da investigação e do
desenvolvimento de áreas de especialização. 

A integração dos Açores e das RUP na Plataforma S3 foi anunciada pelo Presidente do Governo 
Regional, em Novembro passado, na Martinica, como uma das iniciativas e prioridades da presidência 
dos Açores da Conferência das Regiões Ultraperiféricas.
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