
Ponta Delgada, 6 de Junho de 2012

Coordenação da integração e participação das RUP na 
Plataforma S3 é prioridade da presidência dos Açores

O Subsecretário Regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa, Rodrigo Oliveira, presidiu 
hoje, em representação do Presidente do Governo, ao encerramento do Seminário “Plataforma S3 –
Rumo a Estratégias de Especialização Inteligente para as Regiões”.

Na ocasião, Rodrigo Oliveira realçou a prioridade da presidência dos Açores na “coordenação da 
integração e participação das RUP na Plataforma S3”, ação que considerou “reveladora da atenção e
responsabilidade com que as Regiões Ultraperiféricas encaram a programação 2014-2020, antecipando
-se na estruturação de documentos-chave e condicionantes da afetação dos fundos europeus”.

“Enquanto a Europa dos Estados - dividida entre aqueles que defendem e os que se opõem a cortes
substanciais ao financiamento da União -, mantém a incerteza do rumo a seguir, a Europa das Regiões 
e o Poder Regional, em parceria com as instituições, prosseguem com uma ação determinada na 
defesa dos valores fundamentais da União, da importância do projeto europeu e, em particular, da 
imprescindibilidade de políticas que promovam a coesão económica, social e territorial” – afirmou.

Segundo o Subsecretário Regional, a realização do Seminário S3 constitui, por isso, “um exemplo da
continuidade da ação das Regiões Ultraperiféricas na preparação do momento atual de discussões 
sobre o quadro da União Europeia para 2014-2020, designadamente através dos memorandos 
elaborados em 2009 e, com os Estados-membros, em 2010, a que se seguiu um contributo ativo nas 
diversas áreas setoriais”. 

Relativamente ao Seminário da Plataforma S3, Rodrigo Oliveira afirmou que o Governo dos Açores 
“regista o acolhimento da proposta para a sua realização nos Açores – e não em Sevilha, onde
normalmente decorrem os trabalhos – como um sinal que de a Comissão Europeia reconhece que é, de 
facto, importante trazer a Europa, as suas instituições e os seus principais debates às Regiões 
Ultraperiféricas, num esforço que é comum, de aproximação e compreensão”. Por isso também,
acrescentou, “convidamos para este Seminário a Universidade, as instituições e empresas na área das 
tecnologias e inovação dos Açores, prevendo uma sessão inicial alargada, na qual introduzimos os 
conceitos da especialização inteligente, os seus fundamentos económicos e a relevância da Plataforma 
S3”.

Rodrigo Oliveira destacou ainda “a qualidade das intervenções e pertinência das discussões que 
decorreram nas sessões internas de trabalho da Plataforma”, nas quais foram debatidas as estratégias 
em preparação da região de Cornwall, no Reino Unido, e das Regiões Ultraperiféricas da Reunião, das 
Canárias e dos Açores, cuja apresentação ficou a cargo do Diretor Regional da Ciência, Tecnologia e
Comunicações, Paulo Menezes.

O Seminário “Rumo a Estratégias de Especialização Inteligente para as Regiões”, uma iniciativa da 
Comissão Europeia e do Governo dos Açores, trouxe à Região cerca de meia centena de especialistas
europeus na área da especialização inteligente, representantes de regiões europeias, especialistas da 
Comissão e académicos provenientes de diversas instituições, de países como o Reino Unido, França, 
Espanha, Itália, Países Baixos, Finlândia, Alemanha, Polónia e República Checa.

A Plataforma S3 (Smart Specialization Strategies Platform) é uma iniciativa recente da Comissão 
Europeia, no quadro da Estratégia “Europa 2020” e da programação da política de coesão para após 
2013, que visa constituir uma rede de apoio às regiões no desenvolvimento e implementação de 
Estratégias de Especialização Inteligente, ligadas à inovação e à competitividade, para avaliação das 
necessidades específicas das Regiões no domínio da investigação e do desenvolvimento de áreas de
especialização.
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