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Conteúdos

O projeto “Impulso às Políticas de Compra Pública Inovadora para a 
transformação digital e a introdução de novas tecnologias nos serviços 
sociais e de saúde integrados no âmbito do envelhecimento ativo e da 
promoção da autonomia pessoal, PROCURA” propôs-se promover políticas 
de Compra Pública Inovadora para implementar um modelo integrado de 
serviços sociais e de saúde no âmbito do envelhecimento ativo e de uma 
vida independente.

O objetivo fundamental deste Livro Verde é iniciar um debate sobre como a 
Compra Pública Inovadora pode ser uma opção, por parte da Administração 
Pública, para proporcionar serviços públicos eficientes e inovadores para 
toda a população.

Parceiros: 

•  Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León (É) Fundación 
INTRAS (É)

• Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya - AQuAS (É)

• Autonom’lab (FR)

• Instituto Pedro Nunes – IPN (PT)

• Centros Hospitalar e Universitário de Coimbra – CHUC (PT)

Todos os direitos reservados

Este documento é propriedade do Projeto PROCURA e dos seus parceiros. É proibida a sua cópia 
ou divulgação sob qualquer forma e por qualquer meio sem a autorização expressa do detentor 
dos respetivos direitos.

Este documento reflete a opinião do autor. A Comissão Europeia não se responsabiliza pela 
utilização que possa ser feita da informação nele contida.

O projecto PROCURA (SOE2/P1/E0840) é co-financiado pelo programa Interreg Sudoe  
e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)

Prefácio
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Glossário

CPM: 
Consulta Preliminar  
ao Mercado.

CPI 
Compra Pública Inovadora.

CPP 
Compra Pública  
Pré-comercial.

CPTI  
Compra Pública de Tecnologia 
Inovadora.

CRP 
Comunidade de Regiões 
PROCURA.

I+D 
Investigação e 
Desenvolvimento.

I+D+i 
 Investigação e 
Desenvolvimento  
mais Inovação.

PES 
Plano Estratégico  
e de Sustentabilidade.

PROCURA 
 Projeto de Impulso às políticas 
de Compra Pública Inovadora 
para a transformação digital 
e a introdução de novas 
tecnologias nos serviços 
sociais e de saúde no âmbito 
do envelhecimento ativo e 
da promoção da autonomia 
pessoal.

SUDOE 
 A região geográfica que 
inclui todas as comunidades 
autónomas espanholas 
(excepto as Ilhas Canárias), 
as regiões do sudoeste de 
França (Auvergne, Occitânia 
e Nova Aquitânia), as regiões 
continentais de Portugal, 
Reino Unido (Gibraltar) e o 
Principado de Andorra.

Introdução  
e contexto
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Contexto geral do projeto 
PROCURA: Objetivos do projeto 
e do Livro Verde

O envelhecimento da população, o aumento das 
doenças crónicas e a falta de autonomia constituem 
um problema significativo para a Europa.

Além disso, as mudanças sociais das últimas décadas 
e a evolução das políticas sociossanitárias requerem 
um sistema de serviços sociais e de saúde de res-
ponsabilidade pública, que atenda com garantias de 
suficiência e sustentabilidade às necessidades das 
populações, suprindo as suas carências e desenvol-
vendo as suas potencialidades, incrementando deste 
modo o nível da qualidade de vida das mesmas.

Superou-se assim o modelo de prestação de servi-
ços de carácter social e de saúde, avançando para 
um sistema no qual aqueles que tenham o carácter 
de essenciais se configurem como autênticos direi-
tos subjetivos de todos os cidadãos, exigíveis face aos 
poderes e às administrações públicas e, se for caso 
disso, perante os órgãos jurisdicionais, como garantia 
máxima do seu reconhecimento, respeito e proteção.

As administrações públicas em matéria de serviços 
sociais e de saúde têm estabelecido entre as suas com-
petências o incentivo, o impulso e a promoção de ações 
destinadas à investigação e inovação tecnológica, e a 
colaboração e cooperação entre os organismos públi-
cos e privados nesta área, com o objetivo de contribuir 
para a melhoria da eficácia e a qualidade dos serviços.

O projeto “Impulso às Políticas de Compra Pública 
Inovadora para a transformação digital e a introdu-
ção de novas tecnologias nos serviços sociais e de 
saúde, integrados no âmbito do envelhecimento 
ativo e da promoção da autonomia pessoal” (adiante, 
PROCURA), financiado pelo Programa Interreg Sudoe 
e liderado pela Gerencia de Servicios Sociales de Cas-
tilla y León, juntamente com seis parceiros de Espanha, 
França e Portugal, a Fundação INTRAS, AQUAS, Auto-
nomLab, Instituto Pedro Nunes e Centro Hospitalar 
de Coimbra, tem como objetivo promover políticas de 
CPI para implementar um modelo integrado de assis-

tência sociossanitária no âmbito do envelhecimento 
ativo e da vida independente.

O principal objetivo deste projeto é promover serviços 
públicos eficientes e inovadores para os cidadãos.

Apesar do seu grande potencial, a Compra Pública 
de Inovação (adiante, CPI) tem sido infra-utilizada no 
território SUDOE, muito especialmente no âmbito da 
assistência social e da saúde, pelo que este projeto e 
o presente Livro Verde podem lançar luz e abrir novas 
perspetivas sobre um tema com uma grande proje-
ção no futuro.

O PROCURA teve vários efeitos palpáveis e proporcio-
nou diferentes resultados, assim como boas práticas, 
que serão compiladas no presente Livro Verde, com 
vista à difusão dos conhecimentos e experiências 
adquiridas, além de ser feita uma série de recomen-
dações para a prática futura no âmbito da CPI Social 
e Sanitária.

Por outro lado, também se pretende apresentar uma 
série de temas de debate, que sirvam para aprofundar 
a reflexão ao nível das regiões participantes e da zona 
europeia em geral, por forma a permitir o avanço, o 
incentivo e o apoio à Compra Pública Sociossanitária, 
assim como o desenvolvimento de novos instrumen-
tos ou ferramentas políticas para esse fim.

Fases do projeto PROCURA

Para desbloquear o potencial das políticas de 
procura e aumentar a utilização do instrumento 
da CPI por parte das Administrações Públicas e 
ainda com o objetivo de melhorar os seus serviços no 
âmbito do envelhecimento ativo e da promoção da 
autonomia pessoal, o PROCURA:

• criou uma Comunidade de Regiões sustentável e 
aberta,

• desenvolveu um programa de capacitação e trans-
ferência de conhecimentos especializados, aberto 
aos agentes implicados na Compra de Inovação, e

• levou a cabo um procedimento transnacional de 
Compra Pública de Inovação.

Perspetivas sobre a Compra 
Pública Inovadora

A CPI consiste numa atuação administrativa de incen-
tivo à inovação, orientada no sentido de potenciar o 
desenvolvimento de novos mercados inovadores do 
ponto de vista da procura, através do instrumento da 
Compra Pública.

Políticas impulsionadoras da inovação

Participação em Fundos 
Próprios

Incentivos Fiscais

Apoio à Investigação do 
Sector Público

Apoio à Formação e 
Mobilidade

Apoio de Intermediação e 
Informação

Subsídios à I+D Industrial

Medidas de Redes de 
Trabalho

Políticas do lado da oferta

Instrumentos 
financeiros

Instrumentos 
de prestação de 
serviços

Políticas do lado da procura

Políticas Sistémicas

Regulação

COMPRA PÚBLICA

Apoio à Procura Privada 

Os principais objetivos da Compra Pública de Inova-
ção são:

• A melhoria dos serviços públicos, através da incor-
poração de bens ou serviços inovadores.

• Incentivo à inovação empresarial.
• Impulso da internacionalização da inovação utili-

zando o mercado público como cliente de lança-
mento ou referência.

A CPI é, por conseguinte, um instrumento-chave, 
não só para os investimentos públicos, mas também 
para o desenvolvimento económico em geral. Con-
siste numa metodologia que estimula novas opor-
tunidades no seio do mercado, impulsionando pela 
primeira vez a procura dos produtos inovadores que 
se encontram numa fase incipiente e criando novas 
oportunidades de negócio entre empresas criadas 
recentemente e outras já estabilizadas no tecido 
produtivo. Neste contexto, a CPI é considerada uma 
estratégia de política pública, que favorece a criação 
de sinergias dentro do mercado e que estimula o 
investimento dos agentes do sector privado na admi-
nistração pública, constituindo deste modo uma nova 
via de criação de emprego.

Em termos gerais, o processo da CPI inclui atividades 
pré-contratuais e contratuais, que podem ser resumi-
das num conjunto de atividades realizadas por uma 
entidade pública com os fornecedores, para satisfazer 
um desafio ou uma necessidade identificada, desde 
a partilha do referido desafio com os fornecedores até 
ao desenvolvimento e provas piloto.

Para o projeto PROCURA, a CPI preconizou uma sis-
tematização dos procedimentos de gestão da inova-
ção, a nível geral, nas organizações participantes no 
projeto e uma nova forma de trabalhar em equipa e 
de se relacionar com o mercado.
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O processo da CPI pode ser resumido, de um modo 
geral, nas seguintes atividades compiladas neste 
gráfico:

Ciclo da CPI

Todas estas atividades devem ser desenvolvidas 
através de um processo sistemático, composto por 
três etapas:

Planificação

A planificação da CPI é, provavelmente, uma das 
etapas mais importantes e aquela onde realmente 
se reflete a maior mudança cultural nos Organismos 
Públicos compradores em relação à inovação.

Em concreto, nesta etapa reúnem-se as seguintes 
tarefas:

• Definir a equipa de trabalho dentro do organismo 
público.

• Identificar, priorizar e planificar as necessidades de 
compra do Organismo.

• Elaborar um documento com as necessidades fun-
cionais que o desafio coloca.

• Consultar o mercado: apresentar o desafio ao 
mercado, com o objetivo de receber ideias prelimi-
nares do que poderiam ser soluções inovadoras e 
diferenciadas para o referido desafio.

• Obter propostas de soluções inovadoras por parte 
do mercado.

• Realizar o diálogo técnico entre a oferta e a procura.
• Gerar um mapa de procura antecipada.

Gestão

n Gestão da Contratação: Depois de encerrar o 
diálogo técnico entre a oferta e a procura e depois de 
gerar o Mapa de Procura Prévia, procede-se à elabo-
ração das Especificações, que serão elaboradas com 
base no desafio inicial e nas ideias recebidas e conside-
radas de interesse para dar solução ao referido desafio 
na entidade. Procede-se à abertura do processo de 
contratação e à recepção das ofertas finais, para a 
tomada de decisões. Uma vez terminado o prazo de 
recepção das propostas, estas são avaliadas tendo em 
conta os critérios de seleção que tenham sido determi-
nados pelo Organismo Público. Por fim, procede-se à 
contratação e assinatura do contrato.

n Gestão da Execução: Esta etapa faz referência 
ao desenvolvimento da solução inovadora por parte 
da empresa, em que é importante ter em conta que 
tanto os fornecedores de soluções inovadoras como 
os compradores públicos devem colaborar num clima 
de confiança, para se conseguir uma implementação 
bem-sucedida. Durante esta etapa são realizadas as 
seguintes tarefas:

• Desenvolvimento de uma solução inovadora por 
parte do adjudicatário.

• Coordenação e monitorização técnica.

Avaliação

No final desta etapa são medidos e avaliados os resul-
tados obtidos num projeto de CPI. Durante esta etapa 
é fundamental levar a cabo as seguintes atividades:

• Desenho dos mecanismos de monitorização 
(quadro de comando) e avaliação (sistema de indi-
cadores).

• Avaliação dos resultados obtidos.
• Divulgação dos resultados obtidos.
• Elaboração do documento das lições aprendidas e 

de boas práticas.

Estas etapas incluem desde a identificação do 
desafio, passando pela análise das propostas recebi-
das e o diálogo técnico, a contratação e a execução 
(em conjunto) do desenvolvimento da solução e, por 
fim, a avaliação dos resultados obtidos.

Partindo da experiência do PROCURA, relativa-
mente ao sector social e da saúde, torna-se crucial 
a identificação e definição das necessidades dos 
diferentes intervenientes e partes implicadas na 
melhoria do serviço. A compreensão dos principais 
desafios, das motivações, expectativas, avaliações, 
etc., sobretudo numa perspetiva de atenção cen-
trada na pessoa, deverá constituir a principal garan-
tia para que o projeto de Compra Pública Inovadora 
chegue a bom porto. Nessa identificação existem 
duas estratégias para maximizar as possibilidades 
do projeto: uma boa organização da Consulta Preli-
minar ao Mercado e as metodologias participativas 
de concepção e desenvolvimento da inovação.

Consulta Preliminar ao Mercado 
(CPM) e suas fases

Uma Consulta Preliminar ao Mercado (adiante CPM) 
pode ser definida, em traços largos, como um pro-
cedimento que consiste em procurar, junto de diver-
sas entidades do mercado, aquilo que o organismo 
público pretende adquirir ou contratar, de modo a 
que a informação recolhida venha facilitar a redação 
das especificações.

Assim, uma Consulta Preliminar ao Mercado é uma 
convocatória aberta na qual pode participar qualquer 
pessoa singular ou coletiva que tenha capacidade 
para contribuir com ideias inovadoras, destinadas a 
dar resposta a uma série de desafios ou necessida-
des que tenham sido previamente identificadas pelo 
Organismo que fez a convocatória.

O objetivo da Consulta Preliminar ao Mercado será, 
portanto, definir os elementos-chave das especifi-
cações do concurso, entre os quais se destacam os 
requisitos técnicos e funcionais que irão constituir o 
objeto do contrato, os níveis mínimos de solvência 
para garantir que os candidatos irão poder cumprir 
com o objeto do contrato, o estabelecimento das 
variáveis-chave que irão garantir a melhor escolha, 
a definição do orçamento e do prazo adequado/
mínimo que garantam o cumprimento do objetivo e 
do âmbito do projeto e, por fim, a definição dos pos-
síveis modelos de gestão dos Direitos de Propriedade 
Intelectual (DPI) resultantes do concurso.

Em resumo, através da Consulta Preliminar ao 
Mercado, posta em marcha por parte do organismo 
público, serão orientados os aspetos mais determi-
nantes das especificações de contratação com as 
propostas que sejam apresentadas.

Uma vez recolhida a informação da Consulta Prelimi-
nar ao Mercado, serão desenhadas e publicadas as 
especificações, tendo em conta a recolha das neces-
sidades identificadas; neste ponto, os fornecedores 
tratarão de apresentar a sua melhor oferta (individual 
ou conjuntamente), com vista ao êxito comercial e ao 
fornecimento da solução inovadora procurada pelo 
organismo que fez a convocatória.

Portanto, tem de ficar claro que o objetivo deste tipo 
de procedimento não é a recepção de propostas, 
nem, é claro, a adjudicação de um contrato, mas sim 
a recepção de ideias de soluções para o desafio colo-
cado previamente ao concurso.

00 - Concepção de políticas
Concepção do conjunto de instrumentos necessários 
para uma política global

01 - Tarefas preparatórias
Concepção detalhada e implementação do projecto

02 - Desenvolvimento do CPM
Desenvolvimento da consulta do mercado

03 - Desenvolvimento de especificações
Elaboração e processamento de documentos de 
concurso

04 - Avaliação e adjudicação
Avaliação e adjudicação de contratos 

05 - Implementação e impacto
Implementação do projecto e avaliação de impacto
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Processo de Consulta Preliminar  
ao Mercado no PROCURA

No caso do PROCURA, o procedimento geral esta-
belecido para a realização da Consulta Preliminar ao 
Mercado seguiu o seguinte esquema:

n Fase 1: Planificação das CPM

Nesta etapa de Planificação, o PROCURA redigiu um 
documento de Anúncio ou Convocatória de Consulta 
Preliminar ao Mercado. Deste anúncio de convocató-
ria para consulta constava a seguinte informação:

• Introdução do Projeto PROCURA
• Objetivos da CPI
• Convocatória
• Objeto da convocatória
• Participantes aos quais se dirige a convocatória
• Apresentação das Propostas
• Prazos de apresentação
• Funcionamento da Consulta
• Aplicação de Princípios
• Proteção de Dados e Confidencialidade
• Direitos de Exploração da Propriedade Intelectual
• Pormenor dos desafios que se pretendem alcançar
• Formulário da Proposta a ser preenchido pelas 

empresas interessadas

Neste sentido, o PROCURA construiu uma página web 
(em Inglês, Francês, Espanhol e Português), https://
www.procura-project.com/, que serviu de suporte 
quando da publicação da informação da consulta e 
do projeto em geral. Esta página web foi configurada 
com a seguinte estrutura:

• Uma secção dedicada à descrição do projeto,
• Uma secção com a descrição dos parceiros do 

projeto,
• Uma secção com notícias relacionadas com o 

projeto.

Página Web do PROCURA

n Fase 2: Lançamento das CPM

Uma vez executados os passos anteriores em termos 
de planificação, passou-se ao lançamento da Con-
sulta Preliminar ao Mercado, com os seguintes ele-
mentos:

• Publicação dos documentos da consulta no perfil 
do organismo que pretende contratar.

Na secção de notícias na web do PROCURA, foi então 
publicada a Convocatória da Consulta Preliminar ao 
Mercado, indicando que o processo estaria aberto 
durante um período total de 60 dias.

Publicação da Convocatória CPM do PROCURA

n Fase 3: Desenvolvimento das CPM

Uma vez lançada a consulta, foram abordadas as 
seguintes questões:

• Compilação das respostas, dos formulários preen-
chidos e respetivos anexos dos participantes na 
consulta, bem como a preparação de uma base de 
dados com as respostas recebidas, a fim de facilitar 
a comparação entre umas e outras.

• Análise e priorização das respostas recebidas.

n Fase 4: Análise e fecho das CPM

O último passo do processo de CPM é a análise de 
toda a informação compilada através do processo de 
consulta, para que o organismo que fez a convocató-
ria possa concluir se é ou não procedente lançar o cor-
respondente concurso.

O projeto PROCURA levou a cabo este processo de 
análise através das seguintes atividades:

• Análise e avaliação das ideias.
• Avaliação da adequação do encerramento da con-

sulta.
• Preparação do relatório final da consulta.

Graças à informação recolhida do mercado e sua 
posterior análise, o projeto validou o interesse das 
empresas em participar num futuro concurso com 
as especificações publicadas, deixando refletido que 
tanto o montante como o prazo de execução são 
viáveis e encaixam dentro do modelo de execução 
previsto para o projeto.

Com toda esta informação, o projeto elaborou um 
Relatório Final da Consulta, contendo todas as solu-
ções compiladas através da análise da informação 
recolhida durante o processo.

Na perspetiva do PROCURA, uma boa preparação e 
difusão da CPM é muito importante para incentivar as 
empresas a participarem e terem assim um melhor 
entendimento do estado da arte e das possibilidades 
de abordar tecnologicamente a inovação. Também irá 
permitir a integração de novas soluções de alto valor, 
não contempladas inicialmente. Igualmente no caso 
do sector social e da saúde, constitui uma oportuni-
dade adequada para que as empresas compreendam 
e criem empatia com o utilizador final, seja ele do 
sector primário, secundário ou terciário.

Regime jurídico aplicável

Tendo em conta que o papel do coordenador da 
Compra Pública Inovadora no PROCURA e princi-
pal comprador cabe à Gestão dos Serviços Sociais 
da Junta de Castilla y León, a legislação aplicável é a 
lei espanhola. Em Espanha, a Consulta Preliminar ao 
Mercado é regulada pela Lei 9/2017, de 8 de novem-
bro, sobre os Contratos do Sector Público, através da 
qual são transpostas para o ordenamento jurídico 
espanhol as Diretivas do Parlamento Europeu e do 
Conselho 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de fevereiro 
de 2014.

Para determinar o regime jurídico aplicável numa 
CPI transnacional, torna-se imprescindível começar 
por definir, logo desde o início do projeto, a estraté-
gia de compra. Trata-se de uma compra agrupada 
e coordenada por um comprador público? Trata-
-se de uma compra com compradores públicos 
principais que adquirem unidades particularizadas 
segundo as suas necessidades organizacionais ou 
locais? Isso dependerá da existência de um com-
prador principal ou coordenador ou, pelo contrário, 
de vários compradores e, por conseguinte, da apli-
cação de um enquadramento legal nacional ou de 
vários enquadramentos legais.
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Atividades do projeto  
e forma como estas  
se repercutem no processo 
de compra pública levado  
a cabo no âmbito do mesmo
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Estrutura em rede 
“Comunidade de Regiões 
PROCURA”

A Rede “Comunidade de Regiões PROCURA” (adiante, 
CRP) tem tido um importante papel estruturante 
pelo facto de ser uma iniciativa única transnacional e 
ponto de encontro dos intervenientes promotores da 
inovação e interessados no seu incentivo através da 
CPI. Possui um eminente carácter colaborativo e cata-
lisador da inovação, tanto para a oferta (as empresas 
e centros de conhecimento) como para a procura (as 
administrações públicas).

A criação e implementação da CRP, assim como a 
definição das ações futuras a desenvolver para res-
ponder ao desafio da sua criação, justificam a neces-
sidade de um Plano Estratégico e de Sustentabilidade 
(adiante PES) da Comunidade de Regiões PROCURA. 
O seu objetivo consiste em orientar e assinalar linhas 
de atuação num cenário futuro, o que implica desen-
volver um processo de análise, avaliação e diagnós-
tico da situação, a partir do qual seja possível definir 
atuações que permitam dar uma resposta adequada 
aos objetivos identificados.

O objetivo final da CRP é o de promover a aquisição 
de inovação, utilizando a inovação aberta, para esti-
mular a investigação e os vínculos dos ecossistemas 
e partilhando o conhecimento comum no sector da 
saúde e do bem-estar dos idosos.

Por conseguinte, o objetivo principal do PES é o de 
orientar e assinalar linhas de atuação num cenário 
futuro, o que implica desenvolver um processo de 
análise, avaliação e diagnóstico da situação, a partir do 
qual seja possível definir atuações que permitam dar 
uma resposta adequada aos objetivos identificados.

O PES irá ser o instrumento que permite à CRP ana-
lisar e refletir sobre a realidade atual, os desafios que 
pretende abordar, como fazer-lhes frente, com que 
meios conta para tentar vencê-los e como saber se 
foram ou não alcançados os objetivos propostos.

A sustentabilidade deve ser entendida, neste caso, 
como a capacidade para gerar receitas e recursos, 
sob a forma e no montante adequado e suficiente 
para garantir a cobertura das despesas necessárias à 
consecução dos objetivos da CRP. Assim, o plano de 
sustentabilidade deve contribuir com as indicações 
necessárias para a identificação das fontes de recei-
tas e para o fortalecimento da capacidade para gerar 
recursos e igualmente para graduar a progressiva 
assunção das despesas, a fim de conseguir manter o 
nível financeiro constantemente equilibrado.

Missão da CRP

A missão da CRP é ser uma força impulsionadora, capaz 
de difundir uma cultura de inovação no âmbito social 
e sanitário, dentro do espaço SUDOE, incentivando a 
Compra Pública Inovadora e, ao mesmo tempo, forta-
lecendo os ecossistemas regionais de I+D+i.

Os parceiros do projeto PROCURA sublinharam que a 
CRP tem como finalidade melhorar o estado de saúde 
e a qualidade de vida das pessoas idosas, através do 
desenvolvimento de uma metodologia própria e 
característica que ajudará a impulsionar a inovação 
através da Compra Pública Inovadora.

São elementos-chave desta missão os seguintes:

• Promover o processo de inovação público-privada 
facilitando uma comunidade de conhecimento.

• Integrar serviços de saúde e assistência social 
ao impulsionar o sistema de inovação através da 
Compra Pública Inovadora.

• Adquirir conhecimentos mútuos e capacitação em 
CPI com o objetivo de criar uma ferramenta que possa 
ser utilizada para melhorar a saúde e o bem-estar.

Visão da CRP

A visão da CRP consiste na criação de uma rede de 
referência em inovação sociossanitária que estimule 
significativamente as relações entre as instituições 
públicas (compradores) e as empresas inovadoras 
que desenvolvam produtos e serviços nos sectores 
sociais e da saúde para os idosos e as pessoas em 
situação de dependência.

A CRP deve permitir a geração de novos modelos de 
negócios, fazendo com que os compradores públicos 
e os prestadores de serviços de I+D+i desenvolvam 
conjuntamente oportunidades de mercado.

Esta visão materializa-se em:

• Facilitar a existência de administrações públicas 
proativas e ecossistemas líderes no espaço SUDOE, 
capazes de criar conjuntamente oportunidades de 
mercado, a fim de resolver os desafios sociais colo-
cados pelo envelhecimento.

• Responder aos desafios futuros quanto aos cuida-
dos a prestar aos idosos e doentes crónicos, criando 
uma rede de referência em inovação sociossanitária 
e apoiando a inovação nos cuidados prestados às 
pessoas.

• Incentivar significativamente a relação entre os 
compradores públicos e as empresas que desenvol-
vem produtos e serviços de saúde, em especial as 
pequenas e médias empresas.

• Possibilitar a aprendizagem mútua a partir de dife-
rentes contextos.

• Promover workshops e reuniões com compradores 
públicos e empresas.

• Impulsionar novos modelos de negócio para apoiar 
a sustentabilidade e a eficiência dos sistemas de 
saúde, sociais e sociossanitários.

• Incentivar a inovação no sector público.

Valores da CRP

O consórcio PROCURA estabeleceu uma lista de 
valores para CRP e destacou como elementos-chave 
os seguintes:

• Qualidade: tanto na procura de soluções inovadoras 
como na execução e desenvolvimento de processos 
de CPI.

• Inovação aberta e aprendizagem mútua.
• Vigilância tecnológica competitiva.
• Perspetiva de assistência centrada na pessoa e res-

peito pelos princípios éticos (assistência individual, 
dignidade, autonomia).

• Reconhecimento da diversidade de cidadãos e utili-
zadores e sua capacitação e direito de participação.

• Princípios transversais: éticos, ambientais, sustenta-
bilidade e igualdade.

Objetivos Específicos do PES

Os objetivos do PES estão alinhados com a missão, 
a visão e os valores previamente estabelecidos pelo 
consórcio PROCURA. No processo de reflexão interna 
orientado para o consenso, quais os objetivos da CRP 
que o consórcio PROCURA seguiu na metodologia 
SMART:

n OE1: Promover soluções inovadoras.

A CRP abordará o desafio de promover soluções ino-
vadoras no âmbito sociossanitário, a partir de diferen-
tes perspetivas: segundo o âmbito territorial, o das 
necessidades, o tecnológico, o da utilização.

Assim, a divisão por áreas seria considerada como 
Eixos Estratégicos e a concretização destes seriam as 
diferentes Ações Estratégicas. 

Os parceiros da CRP abordarão a tarefa comum de 
promover a ampliação das inovações existentes 
através de aquisições (primeiro comprador e número 
de doentes / utilizadores), mas partindo de ações 
específicas atendendo a estes diferentes aspetos.

n OE2: Valorizar a rede.

A CRP apoiará, por um lado, a utilização de aquisições 
inovadoras e, por outro, fará referência ao estabele-
cimento de modelos governativos e fórmulas legais 
para a extensão da rede, mediante o estabelecimento 
de uma planificação estratégica clara.

n OE3: Colaboração entre ecossistemas de inova-
ção sociossanitária.

A CRP estabelecerá modelos de governação e fór-
mulas legais para a extensão da rede e a colaboração 
dos diferentes sistemas de inovação no âmbito de 
atuação da rede.

n OE4: Construção e promoção do modelo socios-
sanitário PROCURA.

A CRP caracterizou um modelo que se baseia na pre-
valência das necessidades, expectativas e desejos das 
pessoas assistidas, assim como na gestão de proces-
sos partilhados no âmbito sociossanitário.
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A fórmula metodológica 
inovadora do PROCURA: 
vigilância tecnológica, OMC  
e processo de co-criação

A metodologia aplicada ao longo do projeto PROCURA 
baseou-se num processo de concepção participativa 
e criação conjunta, na implementação de um sistema 
de vigilância competitiva para detectar tecnologias e 
métodos de interesse para o projeto, assim como num 
processo de consulta preliminar e aberta ao mercado. 
Isto significa que o paradigma da inovação e uma 
referência tenham sido os elementos inovadores do 
próprio projeto da Comunidade de Regiões.

A metodologia construída com base nestes três 
pilares conseguiu reduzir as barreiras, facilitar o pro-
cesso de conexão entre a oferta e a procura tecnoló-
gica e elaborar um estado-da-arte atualizado para a 
aplicação de soluções inovadoras e de tecnologias no 
sector da saúde e da assistência sociossanitária.

A criação em conjunto com os diferentes agentes 
sociais, participantes, profissionais e outras partes 
interessadas garante a ocorrência de menos falhas 
na aplicação das novas tecnologias, uma maior 
adaptação às necessidades e desejos do utilizador 
final, e um suporte a uma implementação mais alar-
gada da própria inovação. Deste modo, consegue-
-se incentivar a participação ativa dos utilizadores 
finais das tecnologias na tomada de decisões para, 
deste modo, conseguir uma maior adesão e reduzir 
o número de possíveis problemas em qualquer das 
partes do processo de CPI, resultantes das decisões 
adoptadas.

Metodologias de Co-criação 

Num mundo definido por uma mudança rápida, 
a procura de soluções para os desafios sociais e 
ambientais tornou-se mais complexa, estabelecendo 
novos paradigmas de democratização da inovação 
que superam as abordagens impulsionadas unica-
mente pelos profissionais ou especialistas. Trata-se 

O propósito da CRP consiste em criar uma 
comunidade aberta e sustentável, para 
agrupar a procura e promover a Compra 
Pública Inovadora. O objetivo é transformar 
as relações entre os compradores públicos e 
as empresas, aumentando a acessibilidade e 
a proatividade das ações de Compra Pública.

Além disso, pretende incluir no processo 
os princípios da inovação responsável e da 
igualdade de oportunidades e não discri-
minação. Adicionalmente, a CRP coordenará 
as ações de compra inovadora e agrupará a 
procura.

Finalmente, terá também como missão asso-
ciar os intervenientes regionais, conscien-
tes das necessidades de uma população que 
envelhece dependente, aos ecossistemas de 
inovação, capazes de proporcionar inovação 

avançada a essas necessidades e, por último, 
juntará os peritos em Compra Pública Ino-
vadora. A CRP procurará o apoio para a sus-
tentabilidade para além da finalização do 
projeto, através dos seus membros, investi-
dores, políticos, promotores de iniciativas 
e propostas de projetos.

A CRP é a primeira rede que utiliza a Compra 
Pública Inovadora como a principal ferra-
menta para fazer uma abordagem inovadora, 
participativa e aberta, considerando o uti-
lizador a partir de uma perspetiva global. 
São também estabelecidas as condições ade-
quadas para o desenvolvimento de sinergias 
entre os sectores do âmbito da assistên-
cia social e da saúde, assim como entre os 
intervenientes no ecossistema de inovação.

de paradigmas focados em estabelecer colabora-
ções estreitas e ativas com a comunidade. A abertura, 
a flexibilidade, a acessibilidade e a capacitação das 
pessoas que participam no processo de criação con-
junta são algumas das características destas aborda-
gens centradas, ou até mesmo impulsionadas, com 
base na perspetiva do utilizador.

Esta mudança na relação entre cidadãos/utilizado-
res e investigadores, promotores e empresas, que 
a criação conjunta implica, não é nova, nem sequer 
recente, e foi precedida por um grande número de 
conceitos, metodologias, guias, abordagens e enqua-
dramentos, como a concepção centrada nos utiliza-
dores e as abordagens orientadas para o utilizador, 
que têm já três décadas de existência. Essas publica-
ções destacam que a aplicação de metodologias de 
criação conjunta redunda em importantes benefícios 
para o êxito da inovação e implica também desafios 
em torno da coordenação entre as diferentes partes 
interessadas.

Entre os benefícios é feita referência ao facto de a par-
ticipação dos utilizadores reais trazer consigo aspetos 
de interesse, como a inovação a baixo custo, uma 
maior aceitação por parte dos utilizadores, a melhoria 
da gestão das relações com os clientes, a produtivi-
dade e o aumento da eficiência. Isto deve-se funda-
mentalmente ao facto de que permite conceber o 
produto ou serviço com os próprios utilizadores, em 
vez de adotar as decisões de todo o processo, inde-
pendentemente da sua opinião, o que diminui o risco 
do fracasso tecnológico e aumenta a adoção pelos 
utilizadores finais. Por conseguinte, atualmente são 
cada vez mais os projetos de I+D que estão a desen-
volver soluções de uma forma mais eficaz e eficiente, 
graças à co-criação.

Apesar de a criação conjunta se encontrar ainda 
numa fase inicial no que se refere à evidência cien-
tífica sobre o seu alcance e impacto nos processos, 
no PROCURA foram implementados vários métodos 
que contribuíram para uma melhoria do processo de 
tomada de decisões e da inter-relação entre as diver-
sas partes interessadas, através de um projeto parti-
cipativo:

São a seguir descritas algumas destas metodologias 
aplicadas no PROCURA:

n Design thinking: Esta metodologia está vocacio-
nada para gerar soluções dentro de um dado enqua-
dramento. Divide-se numa série de etapas, às quais 
se pode voltar reiteradamente. A única condição é 
que, pelo menos uma vez, é necessário transpor cada 
etapa. A característica mais importante do Design 
Thinking é que está integralmente orientada para o 
utilizador, encaixando assim perfeitamente nas bases 
nas quais se fundamenta o projeto PROCURA.

Algumas das etapas a destacar dentro desta meto-
dologia são: criar empatia, definir, idealizar, realizar 
protótipos e comprovar. Estas fases ajudam a equipa 
de concepção a apresentar ideias práticas e criativas, 
capazes de resolver os problemas reais de um grupo 
de pessoas.

n Lean Startup: A metodologia Lean Startup é diri-
gida às empresas, para estas criarem e gerirem, o mais 
rapidamente possível, produtos específicos para os 
seus clientes. Esta metodologia pode ser transposta 
para projetos e redes que possuam objetivos simila-
res. Na metodologia Lean Startup, o primeiro passo 
é identificar e entender o problema que é preciso 
resolver, utilizando a abordagem do pensamento de 
concepção e, em seguida, desenvolver um Produto 
Minimamente Viável (PMV). O processo de aprendiza-
gem começa logo que o PMV existe e é mostrado aos 
utilizadores finais. Uma vez estabelecido o PMV, já é 
possível trabalhar na realização das alterações indivi-
duais para a sua melhoria.

n Método Agile: Esta técnica consiste num modelo 
de gestão e desenvolvimento de projetos que neces-
sitam de rapidez e flexibilidade. Aplica sequências de 
trabalho repetitivas e oferece um enquadramento no 
qual o valor é otimizado durante todo o processo de 
desenvolvimento.

n Projeto participativo: O projeto participativo é 
considerado um dos requisitos mais importantes de 
um bom projeto, uma vez que se baseia na partici-
pação ativa das partes interessadas no referido pro-
cesso. No projeto participativo, as partes interessadas 
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tornam-se participantes no processo, desenhando 
conjuntamente o projeto, pelo que não são assim 
meros receptores passivos dos resultados do desen-
volvimento.

n Projeto baseado na experiência: Nos últimos anos 
estabeleceram-se no sector social e da saúde muitas 
iniciativas locais, em que participaram os utilizadores, 
tanto em consultas como na tomada de decisões, em 
ambiente de colaboração. Na Europa encontramos 
exemplos de países que apostaram nesta metodo-
logia. O Reino Unido, por exemplo, é um país muito 
ativo no apoio à criação destes grupos, com diferen-
tes níveis de participação. No entanto, a participação 
pública e do doente não foi estabelecida inicialmente 
para promover ações reais de criação conjunta. Assim, 
em diversos projetos de investigação da UE, tem-se 
aplicado recentemente um novo conceito, que visa 
transferir para a governação pública uma concepção 
baseada na experiência, mediante a criação de Grupos 
de Especialistas por Experiência (GEE). A Fundação 
Intras, um dos parceiros do projeto PROCURA, criou o 
primeiro GEE em Espanha e espera-se que os próxi-
mos resultados possam apoiar esta prática de partici-
pação conjunta.

Estado-da-arte da CPI

Mostra-se a seguir, de uma forma muito sucinta, o 
estado-da-arte na implementação de metodologias 
de criação conjunta em ações de CPI e Contratação 
Pré-Comercial (CPC):

• 1. Ciclo tradicional da Compra Pública: Existem 
diferentes modelos tradicionais para a Compra 
Pública de processos de inovação. No entanto, 
estes não incluem abordagens participativas espe-
cíficas nem a criação conjunta e sistemática com 
os utilizadores.

• 2. Abordagens de criação conjunta na CPI: A 
Associação Público-Privada (APP) tem sido um 
dos modelos conceptuais mais populares para 
reorganizar as compras públicas, ao atribuir aos 
fornecedores do sector privado uma maior respon-
sabilidade no processo de contratação. Entre as 
vantagens comuns observadas para a aplicação das  

práticas de colaboração público-privada constam as 
melhorias na eficácia em função das despesas, da 
qualidade, da eficiência, da avaliação de riscos e da 
transparência durante todo o processo de contra-
tação. Além de aumentar o rendimento da Compra 
Pública, a cooperação pode ser considerada como 
uma grande plataforma para a descoberta de novas 
inovações e do potencial de mercado.

Embora se tenha reconhecido que a participação 
do utilizador final tem um efeito positivo na inova-
ção, têm sido levados a cabo poucos estudos sobre 
o papel dos utilizadores nos processos de inovação 
da Compra Pública. Nesses estudos assinalam-se 
como vantagens mais significativas da participação 
ativa do utilizador final o aumento da facilidade de 
utilização do serviço público prestado. No entanto, 
reconhece-se a necessidade de continuar a desenvol-
ver a “cultura participativa” e as ferramentas de inte-
ração com os utilizadores, tanto nos processos que 
dizem respeito ao comprador como naqueles que se 
referem ao fornecedor.

Estrutura de Co-criação do PROCURA

Utilizando a abordagem do projeto colaborativo, que 
alia as melhores práticas das diferentes metodologias 
mencionadas, os parceiros do projeto PROCURA e, 
em geral, a Comunidade de Regiões PROCURA (CRP), 
podem abordar problemas sistémicos complexos, 
cumprindo ao mesmo tempo as diretrizes da Comis-
são Europeia sobre a Compra Pública (Orientação 
sobre a Compra Pública para Profissionais, 2018).

A metodologia proposta no PROCURA tem duas 
abordagens principais:

• Projeto participativo e co-criação no modelo de 
governação e participação comunitária. Esta abor-
dagem facilita a colaboração e ajuda a adaptar as 
ideias e inovações às necessidades específicas. Para 
isso, é necessário integrar no processo de criação e 
desenvolvimento da inovação todas as partes inte-
ressadas que, provavelmente em diferentes graus, 
se vejam afetadas por esta inovação. Trata-se de dar 
aos beneficiários e utilizadores mais oportunidades 

de ter voz, de recolher as suas opiniões e de as trans-
formar em inovações.

• Projeto participativo e aplicação da criação con-
junta nos procedimentos de CPI. Uma maneira de 
implementar a participação e criação conjunta, a 
nível regional, no processo de contratação, é dada 
pelos Grupos de Especialistas por Experiência ou 
Grupos de Intervenientes Locais de Interesse. O 
PROCURA estabeleceu uma estratégia que tem em 
conta todas as partes interessadas locais relevantes 
para o processo de CPI:

- 1. Compradores públicos.
- 2. Agentes responsáveis da cadeia de oferta 
(empresas, centros de conhecimento, etc.)
- 3. Utilizadores finais que representam o nível 
mais importante de aceitação da inovação.

• Metodologia combinada para incentivar a partici-
pação no processo de CPI do PROCURA. O Design 
Thinking ajudou o consórcio a explorar o problema, 
a abordagem Lean Startup permitiu construir de 
forma correta, e o desenvolvimento Agile melhorou 
a colaboração e a comunicação entre os comprado-
res, promotores técnicos e criadores de conteúdos, 
para uma construção correta, evitando (até certo 
ponto) o desperdício de recursos.

No PROCURA, a co-criação está na própria base do 
projeto. A sua aplicação teve lugar em dois momen-
tos essenciais, designadamente:

• a / Seleção e definição das necessidades e desa-
fios a abordar.

• b / Concepção, desenvolvimento e co-produção 
das soluções inovadoras selecionadas (ver p.23).

No que diz respeito ao desafio de definir neces-
sidades, o PROCURA conta-se entre os projetos 
europeus pioneiros na introdução, desde o preciso 
momento da concepção do projeto, da criação con-
junta com os diferentes intervenientes.

• Em primeiro lugar, trabalhou-se com os profissio-
nais através de fichas descritivas das várias neces-
sidades existentes no âmbito sociossanitário e de 
assistência e na promoção de um envelhecimento 

ativo e saudável (partiu-se de um total de 6 necessi-
dades), que foram debatidas em diferentes reuniões 
e workshops, a fim de melhorar e definir mais deta-
lhadamente essas fichas, com vista a uma melhoria 
do serviço através da inovação.

• Por outro lado, realizaram-se diferentes sessões 
de criação conjunta nos 3 Living Labs do projeto: 
Fundação INTRAS, AutonomLab e Instituto Pedro 
Nunes-Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, 
englobando 24 idosos, 16 profissionais de assistên-
cia direta e prestação de cuidados e 3 cuidadores.

Por conseguinte, o resultado fundamental das ativi-
dades de co-criação na definição das necessidades 
do projeto foi a obtenção de informação relevante 
e significativa para centrar o objetivo da Compra 
Pública Inovadora, atendendo às 3 primeiras fases 
do processo de Design Thinking: Criar empatia, 
Definir e Idealizar, o que se traduziu nas tecnologias 
objeto do processo de Compra Pública:

• 1. Desenvolvimento de um protótipo não comer-
cializável de um andarilho inteligente, capaz de se 
aproximar da posição do utilizador e evitar quedas.

• 2. Desenvolvimento de uma solução modular que 
dote das ajudas técnicas necessárias os idosos em 
situações de fragilidade, para que possam realizar 
as tarefas associadas à utilização da sanita de uma 
forma autónoma e sem riscos.

Sistema de vigilância e inteligência 
competitiva

A utilização do sistema de vigilância e inteligência 
competitiva dentro da I+D+i pode ser um elemento-
-chave também na estrutura de qualquer projeto. O 
PROCURA tem sido um grande apoio para o desen-
volvimento do Plano Estratégico da Comunidade de 
Regiões e para estar antecipadamente atento às ten-
dências tecnológicas e inovadoras, a fim de orientar a 
tomada de decisões sobre as soluções tecnológicas a 
desenvolver.
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A metodologia da Inteligência Competitiva baseia-se 
na procura, análise e difusão de informação que ajude 
na tomada de decisões. No caso do projeto PROCURA, 
o software INNGUMA permitiu aplicar esta metodo-
logia, facilitando as tarefas de recolha e filtragem de 
informação. As principais fases desta metodologia são:

• Fatores-chave de vigilância: estes fatores externos 
podem afetar os resultados competitivos do projeto. 
É fundamental conhecer as principais partes inte-
ressadas, os intervenientes, as tendências, os 
peritos tecnológicos, etc., e ser capaz de distinguir 
entre a informação trivial e a informação relevante 
para o projeto. Também é importante rever periodi-
camente estes fatores e redefini-los, se necessário, 
adaptando-os às situações, sempre em mudança, 
da tecnologia e ao ambiente de inovação.

• Definição de fontes de informação, atualização e 
revisão periódica: é fundamental rever periodica-
mente as fontes de informação, já que estas mudam 
rapidamente, tal como as tecnologias. É necessário 
rever as fontes de cada vez que ocorrem mudanças 
nos fatores-chave de vigilância.

• Filtragem das fontes de informação: depois de 
rever as fontes de informação, devem acrescen-
tar-se as novas fontes interessantes e eliminar as 
fontes que já não trazem valor. A informação deve 
ser filtrada, a fim de limitar a quantidade recebida e 
não se tornar avassaladora.

• Busca de informação: esta parte é o núcleo da 
metodologia de Inteligência Competitiva. Rever 
a informação recebida e selecionar a informação 
importante é uma tarefa que requer muito tempo, 
mas é essa a chave do êxito no trabalho.

• Análise e valorização da informação: uma vez 
detetada a informação de interesse, esta deve ser 
analisada em pormenor, a fim de separar a parte 
interessante da que não o é e inseri-la no contexto 
do projeto, de modo a facilitar a sua interpretação.

• Divulgação: é o último passo da metodologia. O 
objetivo final da Inteligência Competitiva é gerar 
um contexto apropriado para a tomada de decisões 
e este conhecimento deve ser partilhado com as 
pessoas que têm de tomar essas decisões.

Tal como mencionado, a vigilância competitiva é a 
prática empresarial que reúne os conceitos e as técni-
cas que permitem estudar o contexto de uma organi-
zação ou de um projeto.

Por conseguinte, a avaliação da situação futura do 
contexto do projeto é um dos principais aspetos a 
abordar durante a aplicação da Inteligência Competi-
tiva. O ambiente da organização é uma das chaves do 
êxito a ter em conta na definição estratégica.

Entre os fatores macro que influenciam o contexto 
competitivo contam-se os desafios económicos, 
ecológicos, socioculturais, políticos, jurídicos e tec-
nológicos com que qualquer projeto se defronta. A 
Inteligência Competitiva tem como objetivo conver-
ter esta informação externa na visão necessária para 
a tomada de decisões estratégicas e tácticas.

No caso do PROCURA, as soluções tecnológicas con-
sideradas na análise de vigilância tecnológica foram 
as selecionadas nas sessões iniciais de co-criação, a 
saber: um andarilho inteligente, capaz de se aproxi-
mar da posição do utilizador e evitar quedas, graças 
a um sistema de travão, e uma sanita que ajuda o 
utilizador a pôr-se de pé, uma vez sentado, além de 
lavar e secar o utilizador depois de a usar. Esta análise 
permitiu uma melhor compreensão do ambiente 
tecnológico destas soluções, do estado-da-arte, das 
patentes existentes e dos projetos em curso, dos pro-
dutos comerciais, da evolução do mercado, das fun-
cionalidades desejáveis, etc.

Por essa razão, o PROCURA tem demonstrado que a 
monitorização e análise destas condições externas, 
através da vigilância, podem ser uma grande ajuda 
para o desenvolvimento estratégico do projeto. Com 
esta monitorização, podem ser alcançados impor-
tantes resultados, principalmente uma melhoria da 
compreensão e interpretação do futuro contexto 
do projeto, das atuais e futuras competências, das 
linhas de trabalho no sector, etc. Tudo isso reduz o 
risco, melhora a qualidade das decisões estratégi-
cas e táticas e fortalece o posicionamento dos resul-
tados do projeto.

Ferramenta online 
ShareproCare

No âmbito do projeto PROCURA foi desenvolvida 
uma ferramenta online chamada ShareproCare, dis-
ponível na página web do projeto. 

https://www.procura-project.com/

A ShareProCare é uma comunidade online de inova-
ção sociossanitária, que visa incentivar as relações 
entre as instituições públicas e as empresas inova-
doras que desenvolvem produtos e serviços para 
idosos ou outras pessoas em situação de depen-
dência. Essa comunidade ajuda a CRP a construir 
um ecossistema de inovação, que alinha as partes 
interessadas inovadoras com o mesmo objetivo de 
gerar um impacto positivo nos idosos. Neste sentido, 
cabe recordar que a CRP é a primeira rede que utiliza 
a Compra Pública Inovadora como principal ferra-
menta com uma abordagem inovadora, partici-
pativa e aberta, tendo em conta o utilizador numa 
perspetiva global. Estabelece as condições adequa-
das para o desenvolvimento de sinergias entre os sec-
tores do âmbito sociossanitário, assim como entre os 
intervenientes do ecossistema de inovação.

Todos os membros da CRP têm acesso à plataforma 
ShareproCare, que funciona como ponto de encontro 
e de acesso único.

Os objetivos estratégicos da plataforma Sharepro-
Care são:

• Aumento do valor da rede: através de fóruns, 
eventos, redes, etc.

• Colaboração entre ecossistemas de inovação 
sociossanitária: grupos de trabalho temáticos, cola-
boração transnacional em I+D+i, etc.

• Promoção de soluções inovadoras: dependendo 
do território, das necessidades, das tecnologias, dos 
usos e costumes, etc.

• Construção e promoção do sistema sociossanitá-
rio ShareproCare: definição e análise do sistema de 
assistência social e de saúde, mudança da cultura 
organizativa…

Poderá ser parceiro desta plataforma qualquer 
comprador público, empresa inovadora, diferentes 
intervenientes na inovação, ou organizações de utili-
zadores finais.

Para aceder à plataforma digital ShareproCare, basta 
dirigir-se ao site: ttps://www.shareprocare.eu/é/ 

Aspeto da ferramenta online ShareproCare

A plataforma tem várias funcionalidades:

• Comunidade: nesta secção da plataforma digital é 
feita uma breve apresentação do projeto PROCURA 
e da criação da Comunidade de Regiões PROCURA 
(CRP).

• Necessidades: nesta secção, os compradores públi-
cos, os trabalhadores das áreas sociais ou da saúde, 
etc. partilham as suas necessidades.

• Soluções: nesta secção são partilhadas as soluções 
já existentes que podem ser de interesse para os 
restantes parceiros da plataforma.

• Recursos: estudo de casos, seminários web, guias, 
regimes legais, etc., que estão à disposição dos par-
ceiros. Existe uma série de filtros por temáticas, por 
categorias… que ajudam a centrar a busca.

• Notícias: nesta secção, os parceiros podem consul-
tar diferentes notícias relacionadas com o projeto e 
com a CPI.

• Fórum: os parceiros da plataforma dispõem de um 
fórum, no qual podem trocar impressões, lançar 
perguntas e esclarecer dúvidas acerca da CPI.

• Contacto
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Formação: identificação  
de novos conhecimentos

Um dos objetivos específicos do PROCURA é melho-
rar as capacidades dos intervenientes implicados 
na CPI na área SUDOE. E poderá fazê-lo oferecendo 
oportunidades de formação e de intercâmbio de 
conhecimentos às autoridades públicas, aos centros 
geradores de inovação e conhecimento e às empre-
sas (fundamentalmente PME). Através da formação e 
do intercâmbio de conhecimentos são estabelecidos 
os circuitos adequados para derrubar as barreiras que 
a CPI enfrenta e que resultam do desconhecimento e 
da resistência à mudança, alargar a compreensão das 
partes interessadas e desenvolver a sua capacidade 
para um desempenho bem-sucedido dentro do seu 
âmbito de atuação.

Para ajudar nesta tarefa, o PROCURA desenvolveu um 
Plano de Formação e Intercâmbio de Conhecimentos 
no qual participaram todos os parceiros do projeto. 
Esse Plano de Formação estabelece as atividades de 
formação do PROCURA, baseadas nas necessidades 
detectadas por todos os parceiros, através da realiza-
ção prévia de um Diagnóstico Regional e Transnacio-
nal sobre Saúde Pública.

As atividades de formação foram desenhadas em três 
formatos diferentes, com os seguintes objetivos:

• Promover as capacidades criativas de inovação e 
criação conjunta.

• Conhecer as capacidades das cadeias de valor 
regionais.

• Dar formação altamente especializada em CPI.

Com base na análise de necessidades anteriormente 
mencionada, a formação abrangeu os seguintes 
âmbitos de atuação:

• Sensibilização dos responsáveis políticos.
• Ferramentas para os responsáveis da administra-

ção pública compradora.
• Abordagem bem-sucedida do diálogo competitivo.
• Preparar uma CPI bem-sucedida.

A metodologia utilizada nas sessões destacou o 
compromisso das pessoas que podem fazer uso ou 
beneficiar dos instrumentos apresentados em cada 
atividade. As sessões basearam-se em casos práticos 
e reais, cujos temas se adaptam ao ecossistema de 
inovação local.

As atividades de formação desenvolvidas no 
PROCURA foram as que a seguir se detalham:

n Seminários inter-regionais de co-criação 
“PROCURA NA COMUNIDADE”:

Os seminários inter-regionais foram dirigidos aos par-
ceiros do projeto, aos participantes especializados 
em CPI e à comunidade. O principal objetivo destes 
seminários consistiu em criar espaços de participação 
dos cidadãos, visando temáticas como a co-criação 
da inovação, a experiência do doente, a atenção cen-
trada nas pessoas, a sua capacitação e a promoção do 
pensamento crítico e da criatividade.

n Itinerários de Aprendizagem PROCURA:

O objetivo destes itinerários consistiu em compreen-
der melhor a situação dos intervenientes no ecos-
sistema de inovação local, através da apresentação 
de casos específicos e experiências em contextos 
de assistência. Estas atividades formativas incluíram 
workshops e visitas de estudo a locais relevantes nos 
ecossistemas de inovação dos parceiros.

n Estudo de casos:

O seu objetivo consistiu numa partilha de experiên-
cias relevantes em matéria de CPI entre profissio-
nais próximos dos parceiros do projeto e empresas/
agentes de inovação, a fim de estabelecer um debate 
e uma possível transferência para outros contextos.

n Fórum de peritos:

Os peritos que participaram nas diversas atividades 
anteriormente mencionadas mantiveram-se em con-
tacto por diversos meios (correio eletrónico, videocon-
ferências, etc.), a fim de poderem prestar assistência 
aos parceiros, responder às suas perguntas, etc.

Sessões de co-design,  
co-criação e co-produção. 
Adaptação dos workshops 
participativos e da testagem 
durante a pandemia do 
COVID-19

Sessões de co-design, co-criação 
e co-produção

A metodologia de co-criação e testagem, aplicada no 
PROCURA, pressupõe um ciclo reiterado no qual os 
destinatários da tecnologia são expostos a um “visual” 
ou “tangível” (que representa o conceito inovador, 
um módulo da tecnologia ou um protótipo) sobre o 
qual devem ser feitas diversas avaliações quanto à 
sua usabilidade, aceitação, acessibilidade, utilidade, 
design, exequibilidade, avaliação hedonista (relativa 
ao gosto ou à rejeição, à estética, etc), para orientar 
continuamente os desenvolvimentos tecnológicos, 
a sua melhoria e aperfeiçoamento para o utilizador 
final. Conforme referido anteriormente, esta meto-
dologia permite mitigar o eventual risco de fracasso 
da tecnologia por falta de aceitação ou adopção pelo 
cliente ou utilizador.

Estas avaliações são articuladas na prática mediante 
técnicas participativas e de Design- Thinking, criando 
situações de reflexão para pessoas que são ao mesmo 
tempo motivadoras, interactivas e estimulantes do 
seu envolvimento na tarefa e no grupo de trabalho.

Cada Living Lab (Fundação INTRAS, AutonomLab e 
Instituto Pedro Nunes-Centro Hospitalar Universitário 
de Coimbra) optou pela aplicação das suas técnicas 
segundo o seu contexto organizacional e o momento 
de evolução da pandemia. Partiu-se de um esquema 
comum que consistiu no seguinte:

• 1. A empresa adjudicatária promotora entrega um 
“visual” ou “tangível” e o seu manual de utilizador. 
Também enumera uma série de questões sobre as 
quais pretende obter feedback por parte dos idosos.

• 2. O coordenador das atividades de Co-criação, 
Fundação INTRAS, distribui aos Living Labs as ferra-
mentas iniciais para o desenho das sessões: Modelo 
de Consentimento Informado, Instruções para o 
Facilitador, Slideshow com um exemplo de desenho 
da sessão baseado na técnica projetiva “PERSONA”, 
folhas de respostas e registo de análise.

• 3. Os Living Labs preparam as sessões de co-cria-
ção de acordo com os respetivos contextos organi-
zativos e enquadramentos normativos nacionais ou 
locais.

• 4. Os Living Labs devolvem os resultados das 
sessões à empresa, que os analisa e introduz melho-
rias no protótipo ou no conceito seguinte.

São realizados 3 ciclos de co-criação para cobrir as 
fases de concepção, construção dos protótipos e 
co-produção dos mesmos, ficando assim cobertas as 
etapas mais importantes da criação de uma solução 
inovadora:

• Fase 1: Avaliação do design dos dois protótipos 
(ANDÍN, o andarilho inteligente e INOTEC, a sanita 
adaptada)

• Fase 2: Primeira sessão de co-criação sobre o protó-
tipo provisório

• Fase 3: Segunda sessão de co-criação focada na 
criação conjunta do protótipo final
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Quanto ao sistema de medição, cabe destacar a utilização de questionários padronizados e inquéritos abertos 
que, de um modo geral, serão aplicados do mesmo modo nos três Living Labs dos três países. Esses instrumen-
tos são os seguintes:

1. Documentos comuns:
-  Consentimento informado
-  Inquérito de satisfação.

2.  Questionário utilizadores e profis-
sionais Sessão 1.
-  Facilidade de manuseamento
-  Solução do problema graças ao produto
-  Segurança
-  Estética
-  Adequação à utilização e adequação ao 

contexto.

3.  Questionário profissionais Sessões  
2 e 3
-  Indicadores de qualidade do produto 

segundo o profissional de apoio ou o 
técnico.

4.  Questionário utilizadores 2 e 3:
-  Experiência prévia com andarilhos
-  Satisfação do utilizador
-  Indicadores sobre efetividade/utili-

dade das especificações do produto
-  Impacto do uso do produto sobre a 

qualidade de vida
-  Indicadores de qualidade do produto 

segundo o utilizador.

5.  Questionário dados pessoais utiliza-
dor Sessão 1:
-  Dados gerais
-  Dependência em atividades básicas da 

vida diária, medida da independência 
funcional (MIF).

Os ciclos de co-criação trouxeram múltiplos “insights” relativamente à tecnologia, conforme se pode ver no dia-
grama que se segue e que representa os resultados da primeira sessão de co- criação:

Resultados da primeira sessão de co-criação

INOTEC

ANDIN

Questões 
ambientais

Possíveis 
problemas

Sugestões  
de melhoria

Questões 
ambientais

Possíveis 
problemas

Sugestões  
de melhoria

Escadas

Teste  
dos cabos

Travão de 
emergência

Dispositivo  
de  

dobragem

Formação

Problemas  
de  

movimentos

Cataratas 
possível

Adaptação  
a todos acon-

tecimentos 
imprevistos

Balanço

Passos
Tamanho  
do casas  
de banho

Detritos  
no solo

Vários 
modelos 

adaptados

Desenho 
integrado

Material  
antiderra-

pante

Cinto de 
segurança

Perda  
de controlo

Manutenção 
da  

electrónica

Portabilidade

Má  
aparência

Elevadores
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Adaptação do projeto-piloto 
durante a pandemia

A situação produzida pelo COVID-19 afetou todos os 
sectores da nossa vida, mas especialmente os idosos 
e os mais vulneráveis. As medidas restritivas e limita-
doras do contacto social tiveram também impacto 
sobre os projetos de investigação com pessoas. O 
PROCURA, tal como muitos projetos de I+D+i, teve de 
idealizar novas formas de trabalho com os promoto-
res das tecnologias e com os idosos, para conseguir 
a sua participação ativa nas sessões de co-criação. 
Tendo em conta as diferenças entre os países, tanto 
no que se refere à evolução da pandemia como nas 
medidas impostas para lhe fazer frente, o PROCURA 
optou por deixar cada Living Lab criar a sua própria 
estratégia de acordo com as normas em vigor no seu 
país e na sua região, tendo todos eles desenvolvido 
protocolos de segurança e desinfeção de acordo com 
as referidas condicionantes e também com os proto-
colos gerais das instituições que acolhem os referidos 
Living Labs.

Em todo o caso, as sessões foram adaptadas para 
assegurar a saúde dos participantes e, entre algumas 
das medidas, foi obrigatório o uso de máscara, mate-
riais de higiene em todas as salas, desinfeção cons-
tante dos elementos utilizados e das superfícies de 
contacto, além de terem sido oferecidas luvas a todos 
os participantes. As sessões decorreram em salas 
ventiladas e suficientemente grandes para não ser 
excedido o limite máximo de pessoas nas sessões 
e haver espaço suficiente para manter o distancia-
mento social.

Quanto à estratégia de implementação das sessões:

• 1. A Fundação INTRAS optou por atribuir valor acres-
centado às pessoas que frequentaram a clínica de 
neuropsicologia. As sessões de co-criação fizeram 
parte das atividades desenvolvidas no âmbito da 
clínica e foram idealizadas de modo a constituí-
rem uma oportunidade de estimulação cognitiva e 
social dos idosos e um alívio da sensação de solidão.

• 2. O AutonomLab optou por colaborar com institui-
ções sociais que apoiam idosos e que, através de um 
facilitador, oferecem uma experiência de dinamiza-
ção social centrada numa experiência inovadora 
em que os idosos podem experimentar dispositivos 
tecnológicos.

• 3. O Instituto Pedro Nunes e o Centro Hospitalar 
Universitário de Coimbra enfrentaram o desafio de 
co-criar inovação no referido hospital, convertido 
em hospital COVID. As dificuldades foram numero-
sas, mas os profissionais envolveram-se nas ativida-
des de uma forma notória.

Por fim, cabe destacar um elemento de maior difi-
culdade que o PROCURA teve de enfrentar e que foi 
o medo tanto dos participantes mais idosos como 
dos profissionais. Assim, optou-se por realizar as ati-
vidades nas fases mais propícias do abrandamento 
da pandemia, para o que se contou com um maior 
número de possíveis candidatos (a fim de assegurar 
uma participação suficiente de idosos e compen-
sar as baixas por declinação da participação). Foi 
também muito importante reforçar a visibilidade, a 
informação e a explicação sucinta das medidas de 
segurança. De igual modo, foi ainda fortemente subli-
nhado que as atividades de estimulação seguras con-
tribuem também para a manutenção da saúde e para 
evitar a deterioração dos idosos e as consequências 
da solidão. 
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Outras boas práticas  
(relacionadas com a CPI  
em âmbitos similares)
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Nestes exemplos, podemos ver casos 
de contratação em colaboração:

n Projeto PPE-eHealth (2016): O objetivo do projeto 
PPE-eHealth consistiu em transformar o mercado de 
soluções de e-saúde através do diálogo e da contra-
tação de inovação. O projeto criou uma rede de orga-
nizações adjudicadoras que aglutinava as diferentes 
oportunidades que a e-saúde podia oferecer e que 
tinham competência em matéria de contratação de 
inovação e capacidade para incentivar novas aborda-
gens em matéria de contratação em colaboração.

n P4ITS (2016): P4ITS era uma rede temática que 
reunia as entidades adjudicadoras com experiência 
na implementação de sistemas e serviços cooperati-
vos de transporte inteligente através da CPI. 

n IMAILE (2018): foi o primeiro projeto europeu de 
contratação pré-comercial no âmbito da educação e 
da aprendizagem através da tecnologia. Foi estabele-
cido um diálogo entre oferta e procura, centrado nas 
necessidades reais das escolas, dos professores e dos 
alunos.

n Associação para a inovação: Aquisição por Co-De-
sign (2018): Os prestadores de assistência na área da 
saúde enfrentam problemas complexos, que neces-
sitam de novas abordagens de compra para adquiri-
rem soluções inovadoras e capazes de dar resposta 
aos problemas e às oportunidades detetadas. O Pro-
grama de Contratação de Parcerias para a Inovação, 
através do co-design, foi criado para apoiar proble-
mas complexos relativamente aos quais é difícil iden-
tificar todas as causas profundas. A iniciativa envolve 
a reunião de fornecedores e utilizadores finais, para 
estudar o problema, experimentar ideias e testar solu-
ções de impacto.

n HAPPI (2016): O projeto Happi estabeleceu uma 
colaboração de longo prazo entre as organizações de 
compras no domínio da saúde em toda a Europa, a 
fim de identificar “envelhecer bem” e produtos, ser-
viços e soluções inovadoras de saúde e estabelecer 
contratos de aquisição em benefício das organizações 
prestadoras de cuidados de saúde.

n ESTRELAS EU-PCP (2017): Um consórcio de cinco 
hospitais europeus líderes utilizaram o esquema 
contratual da Contratação Pré-comercial (PCP), da 
Comissão Europeia, para desafiar e estimular a indús-
tria europeia a desenhar, desenvolver e testar uma 
ferramenta de apoio aos doentes que aguardam 
uma cirurgia, visando desse modo reduzir o stress e 
a ansiedade, assim como melhorar o estado de saúde 
do doente durante todas as fases da intervenção. As 
soluções teriam de aliar a experiência dos cuidadores à 
capacitação dos doentes para influenciar ativamente 
o processo, expressando o seu estado emocional e as 
suas necessidades.

Exemplos de Boas Práticas no âmbito 
da Compra Pública Inovadora:

n Serviço Basco de Saúde, Osakidetza

O Serviço de Saúde do País Basco, através da Kro-
nikbasque, levou a cabo três procedimentos no 
âmbito da Compra Pública de Tecnologia Inovadora.

Estes três processos-piloto estão relacionados com 
a cronicidade e o envelhecimento, e mais concre-
tamente com a assistência domiciliária ao doente 
crónico, a assistência ao doente crónico em mobili-
dade e a sensibilização e ativação de profissionais e 
cidadãos para a estratégia de cronicidade.

Para a realização destes projetos tem existido coope-
ração aos diferentes níveis: por um lado, entre a admi-
nistração pública e o fornecedor e, por outro lado, 
várias administrações públicas partilham o co-de-
senvolvimento do produto (Governo Basco, Serviço 
Basco de Saúde…) e, por fim, diversas empresas têm 
colaborado entre si para poder desenvolver e imple-
mentar soluções sustentáveis a longo prazo.

Os produtos ou serviços obtidos em resultado desta 
CPI são comercializados pelas empresas que ganha-
ram o processo, em troca de royalties para a adminis-
tração pública, ou pela própria administração através 
da Bioef (Fundação Basca para a Inovação e Investiga-
ção em Saúde), uma função que teve de valorizar a pro-
priedade intelectual da I+D+i proposta nos concursos.

n Erasmus University Medical Center, Países Baixos

Instalação de um sistema robótico de limpeza de 
camas.

Para levar a cabo esta contratação, foi criada uma equipa 
de trabalho que determinou os requisitos básicos do 
resultado antes de efetuar a consulta de mercado. Uma 
vez efetuada a consulta que dá ao mercado uma pers-
petiva das necessidades do hospital e mostra a procura 
potencial, procede-se à contratação. 

Neste caso, optou-se pelo processo de diálogo com-
petitivo. O Centro Médico da Universidade Erasmus 
estabelece critérios para o novo sistema de limpeza 
de camas, sendo um deles a pegada de carbono. Os 
operadores que passaram a fase de pré-qualificação 
foram convidados a participar na primeira ronda de 
diálogos competitivos, em que se reduziu para dois o 
número de operadores que acabaram por ser convi-
dados a apresentar uma proposta.

Destes dois últimos operadores, a solução inovadora 
da proposta da IMS Medical foi a adaptação da tecno-
logia do sector automóvel ao sector da saúde, especi-
ficamente à limpeza de camas.

n Serviço Galego de Saúde, Sergas

Programas: “Hospital 2050” e “Innova Saùde”.

O Sergas, no âmbito dos seus projetos de inovação 
em saúde “Hospital 2050” e “Innova Saùde”, lançou 
um concurso aberto à apresentação de propostas de 
soluções inovadoras.

Para isso, utilizou um mapa de procura prévia, que 
permitiu antecipar ao mercado as necessidades da 
Administração.

O Sergas estudou as propostas apresentadas e fez 
uso das mesmas no processo de desenvolvimento 
e execução de subprojetos, tanto na sua definição 
como no seu âmbito.

Uma vez definidos os critérios, ou seja, quando as 
especificações técnicas já estavam definidas com o 
grau de consistência necessário, e selecionadas as 
propostas, procedeu-se à contratação, tendo-se valo-
rizado a inovação e a incorporação de alta tecnologia 
como aspetos positivos.

Outros exemplos de boas práticas 
identificadas dentro do projeto 
PROCURA são as que a seguir 
se mencionam:

n Modelo Sociossanitário da Gestão dos Serviços 
Sociais de Castilla y León do projeto PROCURA

Como exemplo de boas práticas, apresentamos a 
proposta do modelo sociossanitário elaborado pela 
Gestão dos Serviços Sociais de Castilla y León.

Em primeiro lugar, pode-se definir o conceito socios-
sanitário como a assistência integrada tanto na área 
da saúde como social. Poder-se-ia dizer que a assistên-
cia sociossanitária é uma área que alia dois aspetos: os 
cuidados de saúde e as necessidades sociais.

Dada a tradicional organização e configuração dos 
sistemas de assistência sanitária e social, existe um 
elevado risco de fragmentação na assistência às 
pessoas que necessitam de serviços de ambos os 
sistemas, seja em simultâneo, seja sequencialmente. 
A coordenação entre o âmbito social e o da saúde 
constitui um dos desafios mais importantes, já que 
é necessária para assegurar uma assistência integral 
aos idosos, doentes crónicos, pessoas com limitações 
de autonomia pessoal ou que necessitam de assis-
tência profissional intensa.

O principal fator desta fragmentação é a falta de 
desenvolvimento organizativo destes sistemas, que 
atuam sob o paradigma da assistência e da presta-
ção de cuidados. Até agora, o esforço centrou-se no 
desenvolvimento, a nível estratégico, de normas, 
planos ou estruturas de coordenação.

Torna-se assim necessário fazer um esforço no sentido 
de estabelecer acordos e compromissos de atuação 
partilhados sob uma óptica de assistência sociossani-
tária, que facilite a integração de ações na prestação 
direta de serviços ao cidadão. Estos acordos deverão 
basear-se em processos de assistência partilhados e 
integrados e numa análise rigorosa das necessidades 
reais dos cidadãos.
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No modelo sociossanitário do PROCURA é fundamen-
tal identificar, em primeiro lugar, as necessidades de 
atuação e quem são os que necessitam de assistên-
cia. Foram identificadas as situações de necessidade 
e os perfis de assistência sociossanitária seguintes:

• Pessoas com doenças crónicas (fundamentalmente 
maiores de 65 anos) e em situação de incapacidade 
e/ou dependência dos seus cuidadores/familiares.

• Menores, com necessidades de assistência precoce 
e com perturbações do desenvolvimento.

• Abastecimento farmacológico em centros residen-
ciais públicos.

• Pessoas com doenças mentais.

• Toxicodependentes.

• Vítimas de situações de violência: menores, idosos 
ou vítimas de violência de género.

• Pessoas em situação ou risco de exclusão social, 
com necessidades de assistência sanitária (sem-
-abrigo, com baixos níveis de integração social…)

• Inventivo à autonomia, eliminação de barreiras em 
casa e disponibilização de produtos de apoio.

• Em geral, utilizadores e receptores de prestações 
sociais, que necessitem de um acompanhamento 
integrado das suas situações de saúde e carência 
social.

A seguir são enumerados os princípios e elemen-
tos comuns da assistência sociossanitária que estão 
incluídos no projeto PROCURA:

• Orientação proativa e prevenção das situações de 
necessidade: são desenvolvidos processos orienta-
dos para a prevenção das situações de necessidade, 
não de carácter geral, mas sim destinadas a perfis 
ou pessoas concretas.

• Processos de assistência integrada: os processos de 
assistência (social e sanitária) devem ser partilhados 
e cada uma das partes deve focar-se no desenvol-
vimento de serviços, assistência e cuidados dentro 
das áreas que conhece.

• Articulação de um sistema de informação parti-
lhado: retorno da informação das ações profissio-
nais desenvolvidas.

• Integração dos dados sociais e sanitários: os pro-
fissionais de ambos os sistemas têm de dispor da 
informação existente, para poderem elaborar um 
historial conjunto de cada utilizador.

• Acessibilidade e critérios de derivação entre siste-
mas.

• Abordagem centrada no indivíduo: planos de pres-
tação de cuidados e projeto de vida. A assistência 
integrada centrada no indivíduo deve ter em conta 
as necessidades e os anseios do indivíduo e da res-
petiva família, e também o conjunto de fatores con-
textuais em que os cuidados se inserem, devendo 
prestar o serviço ou a assistência sempre de uma 
forma consensual entre os sistemas e, fundamen-
talmente, com o cidadão.

• Profissional de referência.

• Gestor de casos (especializado).

• Monitorização partilhada.

• Continuidade na assistência.
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Recomendações
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O presente Livro Verde tem por objetivo a realização 
de propostas de melhoria na identificação das neces-
sidades dos organismos públicos susceptíveis de dar 
lugar a serviços inovadores, na deteção de oportu-
nidades existentes a nível europeu no plano social 
e económico e na promoção das capacidades das 
nossas empresas.

Algumas recomendações gerais 
a ter em conta são:

• Promover a colaboração transnacional para aumen-
tar a participação de todos os parceiros sociais 
implicados nas ações de contratação, procurando 
o compromisso entre administrações, empresas, 
ecossistemas de inovação e a cidadania, a fim de 
apoiar as oportunidades de aquisição de inovação 
na área SUDOE.

• Implementar uma metodologia ao longo do pro-
cesso de CPI, capaz de envolver todas as partes inte-
ressadas, com vista a reduzir as possíveis falhas no 
desenvolvimento e a aplicação da inovação tecnoló-
gica nos utilizadores finais da mesma, assim como 
para reduzir despesas, estabelecer a ligação entre a 
oferta e a procura de tecnologias sociossanitárias e 
melhorar o processo de adopção de decisões.

• Elaborar um Plano Estratégico e de Sustentabili-
dade que sirva de enquadramento para a orienta-
ção e para estabelecer um conjunto de diretrizes. 
Há que ter em conta que o plano deve ser flexível, 
para poder atuar com proatividade perante even-
tuais circunstâncias imprevistas. Durante o desen-
volvimento do projeto PROCURA, a crise resultante 
da pandemia do COVID-19 implicou uma readapta-
ção das atividades do projeto às medidas sociossa-
nitárias estabelecidas pelas autoridades.

• Tomada de decisões fundamental e baseada na evi-
dência, através de experiências-piloto.

Recomendações no processo de CPI 
(em especial no processo da Consulta 
Preliminar de Mercado):

• Avaliar a capacidade dos parceiros para agirem 
como compradores. Para facilitar e simplificar o 
processo de CPI transnacional é recomendável fixar 
um único comprador.

• Identificação de operadores de mercado poten-
cialmente interessados. Identificar fornecedores 
e contratantes com capacidade suficiente para 
desenvolver os produtos e/ou serviços necessá-
rios. Isto deve ser feito a partir das etapas iniciais 
do projeto, já que a identificação de empresas com 
potencial de inovação é um dos elementos-chave 
para alcançar o êxito na implementação de qual-
quer modelo de CPI.

• Profissionalização das equipas. No momento de 
formar a equipa ou os responsáveis pelo processo 
de CPI, há que garantir que estão cobertos todos os 
perfis da equipa numa perspetiva multidisciplinar 
(área técnica, gestão de projetos, inovação, jurídico 
e contratações). De igual modo, há que assegurar 
a participação ativa da equipa de trabalho durante 
todo o processo (evitando trocas ou substituições 
desnecessárias de pessoal), o que ajudará a definir 
com maior clareza e precisão os requisitos e espe-
cificações funcionais que devem constar do docu-
mento do concurso. As organizações participantes 
devem formar os profissionais dos diferentes sectores 
ou âmbitos implicados no processo de CPI e facultar 
mecanismos de cooperação, estabelecendo proces-
sos de gestão com todos os intervenientes, a fim de 
gerir adequadamente o processo de inovação. Estas 
unidades prestarão apoio na concretização dos obje-
tivos relativos à CPI que o projeto pretende alcançar. O 
fim último desta unidade deverá ser assegurar a qua-
lidade dos serviços públicos, mediante a aplicação de 
procedimentos que certifiquem a aquisição de bens 
ou serviços inovadores.

• Controlar as variáveis críticas da CPM. Devem ser 
controlados os elementos críticos de um diálogo 
técnico e a consulta prévia ao mercado. Em geral, 

sugere-se a realização de um processo de CPM que 
tenha em conta o seguinte: o tempo total do pro-
cesso, o número de reuniões com os interessados, 
os documentos e a informação a solicitar aos ope-
radores económicos, a metodologia a seguir para a 
execução do processo de CPM, o tempo de resposta 
por parte dos participantes, os princípios de confi-
dencialidade e transparência que devem prevalecer 
ao longo de todo o processo e a definição das carac-
terísticas das soluções para que não sejam conside-
radas como ofertas por parte dos candidatos, mas 
sim propostas de soluções.

• Formação às empresas. Parte das atividades a 
desenvolver pelo projeto deverá ter como finali-
dade gerar mecanismos para fortalecer a formação 
e capacitação de empresas em temas críticos para 
o desenvolvimento da CPI. Recomenda-se a elabo-
ração de um “Manual do Fornecedor de CPI”, parti-
lhado entre todas as organizações que se dediquem 
à monitorização de empresas durante o processo 
integral de CPI. Este manual deverá desenvolver 
processos-chave, tais como: “Incentivo à procura, 
deteção de oportunidades, preparação de concur-
sos (em especial questões relativas a como res-
ponder a um concurso de CPM, como desenvolver 
especificações funcionais, como preparar a oferta 
de valor – oferta técnica, oferta económica e pro-
posta de distribuição da propriedade intelectual, 
etc.), recomendações sobre a gestão do Processo 
de Contratação por etapas, etc.

• Assegurar a resposta às perguntas objetivo da 
CPM. Para o PROCURA, a CPM serviu para confir-
mar que o tempo previsto para o desenvolvimento 
de soluções para as necessidades previstas era 
viável, tal como os custos associados ao desenvolvi-
mento dessas soluções. Adicionalmente foi possível 
confirmar que as especificações técnicas eram exe-
quíveis e que os operadores económicos estavam 
interessados em poder participar num futuro con-
curso. Durante o processo é necessário recordar 
que a CPM deve responder a uma série de ques-
tões críticas, antes que qualquer organismo decida 
avançar com as etapas seguintes da CPI.

Recomendações no campo 
da formação

Na secção dedicada à formação é fundamental ter em 
conta as seguintes recomendações e considerações: 

• Detectar com a maior exatidão possível as necessi-
dades reais de formação, através de questionários a 
diferentes peritos.

• Envolver os participantes ideais para estas forma-
ções. Transferir os materiais e recursos necessários 
aos perfiles selecionados para a capacitação no 
futuro.

• Alinhar as prioridades da gestão institucional com a 
promoção da CPI e incentivar os participantes a pre-
pararem-se para a capacitação, mediante a análise 
da possível aplicação da CPI no seu contexto.

• Transferência de conhecimentos para a deteção de 
oportunidades na aplicação da metodologia e para 
a discussão de dúvidas.

Recomendações sobre 
a metodologia aplicada

Seguindo a metodologia SCRUM, recomenda-se a 
concretização do quadro de desenvolvimento através 
de um enquadramento reiterado e incremental, o que 
significa um processo cíclico transparente de planifi-
cação, implementação, testagem e avaliação.

O SCRUM é um processo no qual se aplica regular-
mente um conjunto de boas práticas para trabalhar 
em colaboração, em equipa, e obter o melhor resul-
tado possível de um projeto. Estas práticas apoiam-
-se entre si e a sua seleção tem origem num estudo 
sobre o método de trabalho de equipas altamente 
produtivas.

No SCRUM são efetuadas entregas parciais e regulares 
do produto final, priorizadas pelo benefício que trazem 
ao receptor do projeto. Por conseguinte, o SCRUM está 
especialmente indicado para projetos em contextos 
complexos, onde é necessário obter resultados imedia-
tos, onde os requisitos sofrem alterações ou são pouco 
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definidos, e onde a inovação, a competitividade, a flexi-
bilidade e a produtividade são fundamentais.

Um dos principais desafios que o projeto PROCURA 
enfrentou foi o do “duplo reconhecimento”. Por um 
lado, os utilizadores primários poderiam mudar 
de opinião sobre aquilo que pretendem ou de que 
necessitam e, por outro lado, os desafios que terão de 
enfrentar são imprevisíveis.

Por último, os requisitos e necessidades dos utiliza-
dores foram refletidos num relatório de especifica-
ções técnicas, que evoluiu ao longo do ciclo de vida 
do projeto e que foi sendo atualizado após cada inte-
ração com as partes interessadas, a fim de captar os 
requisitos mais valorizados (tanto na perspectiva dos 
utilizadores finais como dos investigadores) e maxi-
mizar os níveis de aceitação mais além do ciclo de 
vida do projeto.

A implementação de metodologias de criação con-
junta, capacitando os utilizadores finais e facilitando 
a adopção da tecnologia, evitando o fracasso tecnoló-
gico devido à falta de aceitação das pessoas, assegura 
a sustentabilidade económica e social do procedi-
mento exposto no PROCURA.

Outro dos principais desafios que o PROCURA 
poderia ter de enfrentar seria a falta de participação 
das partes interessadas, incluindo dos utilizadores 
finais. Além disso, poderia ser difícil para as partes 
interessadas ver o impacto nas suas atividades diárias 
de trabalho e nas suas organizações. Para evitar esse 
problema, recomenda-se contar com redes estreitas, 
facultar muita informação (e recapitulações constan-
tes, reforços positivos), apostar numa estratégia de 
promoção do compromisso das partes interessadas, 
num esforço de colaboração local, etc.

A aplicação dessa metodologia participativa e de 
co-criação aumenta as expectativas devido à capaci-
dade para promover debates e à adopção de decisões 
partilhadas, o que implica aumentar a percepção da 
utilidade e a aceitação final do produto ou serviço ino-
vador.
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Questões para incentivar 
um debate europeu para  
impulsionar a compra  
pública sociossanitária

40 41



A partir da experiência que a Comunidade 
de Regiões Procura implicou e a que foi 
feita referência no presente documento, 
como é que se pode continuar a desen-
volver esta iniciativa, assim como a sua 
ligação com outras redes afins estáveis, 
que promovam e permitam pôr em prática a 
cultura da compra agrupada inteligente no 
sector sociossanitário e, mais concreta-
mente, na promoção da vida independente 
dos idosos?

As administrações públicas compradoras têm 
uma relação suficiente com os ecossistemas 
regionais de inovação para que estes lhes 
facultem os conhecimentos necessários que 
lhes permitam apresentar soluções inova-
doras para fazer face às suas necessidades 
presentes e futuras? E, em contrapartida, 
essas administrações comunicam entre si 
o suficiente para transmitirem as suas 
necessidades não cobertas, ou de melhoria 
dos serviços, a fim de constituírem opor-
tunidades capazes de atrair a inovação 
das empresas e entidades dos referidos 
ecossistemas?

Como se comunicam as necessidades de 
inovação nas organizações compradoras, 
para uma melhoria dos serviços públicos? 
Existem canais específicos transversais, 
“de cima abaixo”, para comunicá-las?

Os trabalhadores ou as equipas são suficien-
temente incentivados para identificarem 
oportunidades de inovação e empreenderem 
projetos inovadores (incluindo as inicia-
tivas de Compra Pública Inovadora)?

Com que recursos humanos ou unidades 
especializadas contam as administrações 
públicas compradoras para incluir na 
organização um processo de Compra Pública 
inovadora? Que perfis são necessários 
para “traduzir” a procura ou a necessi-
dade de inovação num conjunto de especi-
ficações funcionais para a elaboração dos 
documentos do concurso? Essas unidades 
estão associadas a equipas de promoção de 
projetos e de identificação de oportuni-
dades de financiamento? Em definitivo, as 
administrações sentem-se preparadas para 
enfrentar o desafio que um processo de 
Compra Pública implica?

As administrações públicas responsáveis 
pelos serviços sociossanitários deve-
riam contar com planos estratégicos espe-
cíficos para incentivar a inovação e a 
Compra Pública Inovadora nestes momentos 
de transformação radical dos sistemas de 
assistência, em consequência da situação 
criada pelo Covid-19? A inovação é tida 
em conta como eixo crucial para favorecer 
essa transformação e, em particular, no 
que se refere à transformação digital e 
tecnológica?

Existe a necessidade de receber mais for-
mação especializada sobre os diferentes 
aspetos que a Compra Pública Inovadora 
implica, incluindo, a promoção da ino-
vação nas organizações? Neste sentido, 
a plataforma ShareProCare tem potencial 
para constituir um ponto único de acesso 
ao conhecimento, aglutinar materiais de 
formação, cursos Mooc, cursos especiali-
zados feitos a pedido, etc.?

A situação originada pelo Covid-19 deixa-
-nos a necessidade de “conectar” digital-
mente as pessoas e os serviços através das 
novas tecnologias da comunicação e digita-
lização. Poderá a plataforma ShareProCare 
constituir um ponto de “matchmaking” para 
empresas e compradores públicos, capaz de 
conectar e aproximar a procura de solu-
ções inovadoras para o serviço público e 
a oferta tecnológica, com vista a incre-
mentar iniciativas de Compra Pública e 
projetos de I+D+i?

Os compradores e as empresas entendem 
o papel fundamental desempenhado pelos 
futuros utilizadores da tecnologia, os 
profissionais de assistência e outros pro-
fissionais no processo de identificação e 
definição de necessidades? A co-criação 
com as pessoas e os utilizadores finais 
constitui hoje em dia um procedimento de 
trabalho conhecido e utilizado por parte 
da oferta de tecnologia (empresas e centros 
de conhecimento) e da procura (administra-
ções compradoras), para obter um conheci-
mento relevante em todas as fases de um 
projeto de inovação?

Os trabalhadores do lado da oferta e da 
procura conhecem as implicações éticas da 
co-criação com as pessoas e os utili-
zadores finais, como a obtenção de um 
parecer favorável dos comités éticos de 
cuidados de saúde, o reconhecimento dos 
utilizadores como “co-investigadores”, a 
compensação pelo seu papel, se não finan-
ceiramente, mediante valores intangí-
veis, de modo a constituir uma verdadeira 
relação win-to-win?

Os contratantes atuais ou futuros têm 
prática na utilização de metodologias 
de desenvolvimento ágeis, que permitam 
validar ou co-criar os MVP (Produto Mínimo 
Viável) com os utilizadores finais? Isso 
pressupõe um aumento significativo do 
preço do contrato ou a inclusão de pro-
cedimentos de co-criação? Conhece-se a 
relação custo-benefício da utilização 
desses procedimentos?
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ANEXO: Análise e  
complementaridade  
dos Fundos Europeus
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HORIZONTE EUROPA

Horizonte Europa é um programa de financiamento 
da União Europeia, essencial para a investigação e a 
inovação. Atualmente, conta com um orçamento de 
95.500 milhões de euros no seu programa 2021-2027.

O Horizonte Europa está comprometido com os Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, aborda temáticas relacionadas com as 
mudanças climáticas e incentiva a competitividade e 
o crescimento na UE.

O programa facilita a colaboração e reforça o impacto 
da investigação e da inovação no desenvolvimento e 
o apoio e a aplicação das políticas da UE, enquanto 
se enfrentam os desafios mundiais. Apoia a criação e 
uma melhor divulgação de conhecimentos e tecnolo-
gias excelentes.

Cria emprego, participa plenamente na reserva de 
talentos da UE, incentiva o crescimento económico, 
promove a competitividade industrial e otimiza o 
impacto do investimento num Espaço Europeu de 
Investigação reforçado.

Podem participar entidades jurídicas da UE e dos 
países parceiros. O Horizonte Europa assenta em três 
pilares estratégicos:

• Pilar I: Ciência de Excelência

• Pilar II: Desafios globais e competitividade indus-
trial europeia
Clusters:
- Saúde.
- Cultura, Criatividade e Sociedade Inclusiva.
- Segurança civil para a sociedade.
- Digital, Indústria e Espaço.
- Clima, Energia e Mobilidade.
-  Alimentação, Bioeconomia, Recursos Naturais, 

Agricultura e Meio Ambiente.

• Pilar III: Europa inovadora.

Inclui também uma secção dedicada a ampliar a par-
ticipação e reforçar o Espaço Europeu de Investigação.

Site Web

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/
funding/funding-opportunities/funding-program-
mes-and-open-calls/horizon-europe_en

INTERREG : Coopération Territoriale 
Européenne

A Cooperação Territorial Europeia (CTE), mais conhe-
cida por Interreg, é um dos dois objetivos da política 
de coesão e proporciona um enquadramento para a 
implementação das ações conjuntas e dos intercâm-
bios de políticas entre os agentes nacionais, regionais 
e locais dos diferentes Estados-membros.

O objetivo geral da CTE é promover um desenvolvi-
mento económico, social e territorial harmonioso da 
União Europeia no seu conjunto.

O Interreg articula-se em torno de três linhas de coo-
peração:

• Transfronteiriça (Interreg A).
• Transnacional (Interreg B).
• Interregional (Interreg C).

O atual período vigente é o que cobre os anos de 2014 
a 2020, o Interreg V. Este período assenta sobre onze 
prioridades de investimento, estabelecidas no Regu-
lamento FEDER, e que contribuem para a aplicação 
da Estratégia Europa 2020, para um crescimento 
inteligente, sustentável e integrador. Pelo menos 
80% do orçamento de cada programa de cooperação 
deve concentrar-se num máximo de quatro objetivos 
temáticos entre as onze prioridades da UE:

• Investigação e Inovação.
• Tecnologias da Informação e Comunicação.
• Competitividade das PME.
• Economia baixa em carbono.
• Luta contra a mudança climática.
• Meio ambiente e eficiência de recursos.
• Emprego e mobilidade.
• Inclusão social.
• Formação e melhoria da educação.
• Melhoria da Administração Pública.

O quinto período do programa do Interreg conta com 
um orçamento de 10.100 milhões de euros, investidos 
em mais de 100 programas de cooperação entre as 
regiões e os interlocutores territoriais, sociais e eco-
nómicos. Este orçamento também inclui a dotação 
do FEDER, para que os Estados-membros participem 
nos programas de cooperação nas fronteiras exte-
riores da UE, apoiados por outros instrumentos (Ins-
trumento de Pré-adesão e Instrumento Europeu de 
Vizinhança).

Dentro das três linhas de cooperação existentes, 
podemos destacar os seguintes elementos:

• Interreg V-A: desenvolve-se ao longo das 38 fron-
teiras interiores da UE. 60 programas financiados. 
A contribuição do FEDER foi de 6,6 mil milhões de 
euros.

• Interreg V-B: abrange grandes âmbitos de coo-
peração, como o mar Báltico, as regiões alpinas e 
mediterrânicas, assim como alguns países não per-
tencentes à UE. 15 programas financiados. Contri-
buição do FEDER: 2,1 mil milhões de euros.

• Interreg V-C: o programa de cooperação interregio-
nal INTERREG Europe e três programas de criação 
de redes (Urbact III, Interact III e ESPON), que 
abarcam todos os Estados-membros da UE, assim 
como a Noruega e a Suíça e, no caso do URBACT, 
também a Islândia e o Liechtenstein. Proporcio-
nam um enquadramento para o intercâmbio de 
experiências entre organismos regionais e locais de 
diferentes países. 4 programas financiados. Contri-
buição do FEDER: 500 milhões de euros.

INTERREG EUROPE

O Interreg Europe ajuda os governos regionais e 
locais de toda a Europa a desenvolver e proporcionar 
melhores políticas, criando um contexto e oportu-
nidades para partilhar soluções e aprendizagem de 
políticas. O seu objetivo é assegurar que os esforços 
governamentais de investimento, inovação e imple-
mentação conduzam a um impacto integrado e sus-
tentável para as pessoas.

O Interreg Europe disponibiliza Projetos Interregio-
nais de Cooperação, com um financiamento de 85% 
das atividades do projeto.

Dependendo do número de parceiros de cada projeto, 
o Interreg Europe financia projetos de 1 até 2 milhões 
de euros.
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INTERREG SUDOE

O Programa Interreg Sudoe faz parte do objetivo 
europeu de cooperação territorial (Interreg), finan-
ciado através do Fundo de Desenvolvimento Regio-
nal (FEDER). Atualmente, o período de programação 
cobre os anos de 2014 a 2020.

O Programa Interreg Sudoe é um dos 15 programas 
do período 2014-2020 do Interreg B, dedicado à coo-
peração transnacional. Além disso, e conforme vimos 
anteriormente, existem outros 60 programas finan-
ciados através do Interreg A, vinculados à cooperação 
transfronteiriça, e 4 programas financiados pelo Inter-
reg C, sobre a cooperação interregional.

O Programa Interreg Sudoe apoia o desenvolvimento 
regional no sudoeste europeu, financiando projetos 
transnacionais através do Fundo FEDER. Além disso, 
promove a cooperação transnacional para abordar 
problemáticas comuns às regiões do referido terri-
tório, como o baixo investimento em investigação e 
desenvolvimento, a baixa competitividade das peque-
nas e médias empresas e a exposição às mudanças 
climáticas e aos riscos ambientais.

O Programa Interreg Sudoe (abreviatura de Programa 
de Cooperação Interreg V-B Europa Sudoeste) foi 
aprovado pela Comissão Europeia, no dia 18 de junho 
de 2015, com um orçamento de 141 milhões de euros.

Os projetos aprovados são uma consequência dos 
consórcios compostos por parceiros públicos e/ou pri-
vados, procedentes de regiões de diferentes países do 
sudoeste europeu. As regiões elegíveis são todas as 
comunidades autónomas espanholas (excepto Caná-
rias), as regiões do sudoeste de França (Auvergne, 
Occitânia e Nova Aquitânia), as regiões continentais 
de Portugal, Reino Unido (Gibraltar) e o Principado de 
Andorra.

O Programa Sudoe divide-se em cinco eixos prioritá-
rios:

• Investigação e Inovação
• Competitividade das PME
• Economia baixa em carbono
• Luta contra as mudanças climáticas
• Meio ambiente e eficiência de recursos 

Site Web

interreg-sudoe.eu

Para poder continuar a trabalhar na CPI no âmbito do sector sociossanitário,  
tal como foi feito no âmbito do projeto PROCURA, apresentamos a seguir  
uma série de fundos tanto nacionais como europeus que possibilitariam  
o desenvolvimento de projetos similares.
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INTERREG POCTEP

O Programa Interreg V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 
promove projetos de cooperação transfronteiriça com 
o apoio da UE.

A sigla POCTEP deriva de “Programa Operativo de Coo-
peração Transfronteiriça Espanha- Portugal”, acrónimo 
do nome do Programa no período 2007-2013, que pos-
teriormente passou a ser designado por “Programa de 
Cooperação Interreg Espanha-Portugal”, no período 
2014-2020.

O Espaço Transfronteiriço Espanha-Portugal inclui 36 
NUTS III, pertencentes a ambos os países, assegurando 
a coerência e continuidade das zonas estabelecidas no 
anterior período de programação:

• Espanha: Ourense, Pontevedra, Zamora, Sala-
manca, Cáceres, Badajoz, Huelva, A Coruña, Lugo, 
Ávila, León, Valladolid, Cádiz, Córdova e Sevilha.

• Portugal: Alto Minho, Cávado, Terras de Trás-os-
-Montes, Douro, Beiras e Serra da Estrela, Beira 
Baixa, Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo, 
Algarve, Ave, Alto Tâmega, Tâmega e Sousa, Área 
Metropolitana do Porto, Viseu Dão-Lafões, Região 
de Coimbra, Médio Tejo, Região de Aveiro, Região 
de Leiria, Oeste e Alentejo Litoral.

O espaço está organizado em 6 áreas de cooperação:

• 1. Galiza / Norte de Portugal.
• 2. Norte de Portugal / Castilla y León.
• 3. Castilla y León / Centro de Portugal.
• 4. Centro / Extremadura / Alentejo.
• 5. Alentejo / Algarve / Andaluzia.
• 6. Plurirregional.

O POCTEP 2014-2020 atua em cinco grandes âmbitos 
ou objetivos temáticos:

• Potenciar a investigação, o desenvolvimento tecno-
lógico e a inovação:
-  Melhorar a excelência científica do Espaço de 

Cooperação transfronteiriça e nas linhas de inves-
tigação com potencial para competitividade inter-
nacional.

-  Melhorar a participação do tecido empresarial nos 
processos de inovação e nas atividades de I+D+i 
mais próximas do mercado (desenvolvimento tec-
nológico, testes de ensaio, inovação), suscetíveis 
de serem exploradas comercialmente.

• Melhorar a competitividade das pequenas e médias 
empresas, em concreto:
-  Melhorar as condições necessárias e propícias para 

o aparecimento de novas iniciativas empresariais, 
garantindo a sua sustentabilidade e impulsio-
nando o seu crescimento.

-  Promover a competitividade nos sectores em que 
o Espaço de Cooperação apresente vantagens 
competitivas.

• Promover a adaptação às mudanças climáticas em 
todos os sectores e, mais particularmente, promo-
ver o aumento da resiliência territorial para os riscos 
naturais transfronteiriços.

• Proteger e promover o meio ambiente e a eficiência 
dos recursos, em concreto:
-  Proteger e valorizar o património cultural e natural, 

como suporte de base económica da região trans-
fronteiriça.

-  Melhorar a proteção e a gestão sustentável dos 
espaços naturais.

-  Reforçar o desenvolvimento local sustentável ao 
longo de toda a franja fronteiriça hispano-lusa.

-  Incrementar os níveis de eficiência na utiliza-
ção dos recursos naturais, para contribuir para o 
desenvolvimento da economia verde no espaço 
de cooperação.

• Melhorar a capacidade institucional e a eficiên-
cia da administração pública, consolidando novas 
estratégias de diálogo e interrelação que permi-
tam a implementação de novas iniciativas entre os 
diversos intervenientes que operam na fronteira.

O POCTEP contempla ações a favor da investigação, 
do desenvolvimento e da inovação, tais como:

• Atividades de investigação e inovação, incluindo a 
criação de redes.

• Transferência de tecnologia e cooperação universi-
dade-empresa, sobretudo em benefício das PME.

• Processos de investigação e inovação nas PME.

Inclui igualmente ações relacionadas com o desen-
volvimento empresarial e o incentivo ao emprego 
de qualidade:

• Promoção do empreendedorismo e do espírito 
empresarial nas PME.

• Desenvolvimento empresarial das PME, apoio a 
redes de tutoria e apoio ao empreendedorismo e à 
incubação.

• Trabalho por conta própria, espírito empreendedor 
e criação de empresas, incluindo microempresas e 
PME empreendedoras.

• Promoção da internacionalização.

• Mobilidade dos trabalhadores, empresas e 
empreendedores.

De igual modo, em matéria do meio ambiente e 
infraestruturas energéticas e ecológicas, o POCTEP 
prevê medidas de:

• Adaptação às mudanças climáticas e prevenção e 
gestão de riscos.

• Desenvolvimento e promoção do potencial turístico 
dos espaços naturais.

• Proteção e promoção do património cultural e 
natural.

• Tratamento de resíduos domésticos.

• Gestão e conservação de água potável.

• Prevenção e controlo integrados da contaminação.

Finalmente, o Programa prevê ainda outro tipo de 
ações relacionadas com a melhoria da capacidade 
institucional das administrações e dos serviços públi-
cos através da cooperação transfronteiriça.

Podem beneficiar destas ajudas as universidades, as 
outras instituições de ensino superior, os Centros Tec-
nológicos, os Institutos de Investigação, os Parques 
Científicos e Tecnológicos, as Administrações Públi-
cas, as empresas, as Agências de Desenvolvimento 
Regional, as Fundações de Desenvolvimento e Pro-
moção Económica, as Câmaras de Comércio, Empre-
sas, grupos de empresas, associações empresariais, 
Serviços de Proteção Civil, Confederações Hidrográfi-
cas, Parques Naturais e Associações para a Defesa e 
Gestão do Património Natural, Associações e Organi-
zações da Sociedade Civil.
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INTERREG POCTEFA

POCTEFA 2014-2020 é o acrónimo de Programa 
INTERREG V-A Espanha-França-Andorra. Trata-se 
de um programa europeu de cooperação territorial, 
criado para incentivar o desenvolvimento sustentável 
do território fronteiriço entre os três países.

O POCTEFA 2014-2020 constitui a quinta geração 
de apoio financeiro comunitário, destinado a refor-
çar a integração económica e social desta zona. O 
POCTEFA cofinancia projetos de cooperação trans-
fronteiriça, desenhados e geridos por intervenientes 
de ambos os lados dos Pirinéus e das zonas do litoral 
que participam no Programa, preservando o desen-
volvimento inteligente, sustentável e integrador do 
território.

O programa incentiva o desenvolvimento sustentável 
do território fronteiriço de Espanha, França e Andorra 
através da cooperação transfronteiriça. Ajuda a dimi-
nuir as diferenças de desenvolvimento no território e 
a unir forças para atingir um desenvolvimento sus-
tentável da região e a coesão entre as regiões que o 
formam. Em definitivo, o programa, graças aos fundos 
europeus, ajuda a melhorar a qualidade de vida dos 
habitantes da zona.

O Programa é dirigido aos intervenientes do sector 
público e privado da zona de cooperação. Poderão ser 
beneficiários deste programa os organismos públi-
cos, as empresas, as agências de desenvolvimento, 
os consórcios, as associações, fundações, câmaras de 
comércio ou centros de ensino, entre outros tipos de 
entidades ou agrupamentos.

Tal como outros programas Interreg, o POCTEFA está 
dividido em cinco eixos estratégicos, com diferentes 
prioridades de investimento:

• Eixo 1: Dinamizar a inovação e a competitividade.
• Eixo 2: Promover a adaptação às mudanças climáti-

cas e a prevenção e gestão de riscos.
• Eixo 3: Promover a proteção, a valorização e o uso 

sustentável dos recursos locais.
• Eixo 4: Favorecer a mobilidade de bens e pessoas.
• Eixo 5: Reforçar as competências e a inclusão nos 

territórios.

O Programa INTERREG V-A Espanha-França-An-
dorra foi aprovado pela Comissão Europeia, no dia 19 
de Maio de 2015, com um orçamento total de 189,3 
milhões de euros, provenientes do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER).

Os projetos programados em cada um dos eixos 
poderão receber um financiamento FEDER de 65% 
do total do investimento apresentado por cada um 
dos projetos.
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Nos casos em que exista a possibilidade de receber 
Ajudas do Estado, a percentagem de financiamento 
FEDER pode variar.

A zona elegível do POCTEFA 2014-2020 agrupa o con-
junto dos departamentos e províncias próximas da 
fronteira franco-espanhola e do território de Andorra 
e estende-se por uma superfície de 115.583 km2, 
povoada por 15 milhões de habitantes.

Esta área de cooperação agrupa, em concreto, as 
seguintes zonas:

• Espanha: Bizkaia/Biscaia, Gipuzkoa/Guipuscoa, 
Araba /Álava, Navarra, La Rioja, Huesca, Saragoça, 
Leida, Girona, Barcelona e Tarragona.

• França: Pirinéus-Atlânticos, Ariège, Alto-Garona, 
Altos Pirinéus, Pirinéus Orientais.

• Andorra: todo o território.

PROGRAMA EUROPEU DE EMPREGO 
E INOVAÇÃO SOCIAL (EaSI)

O Programa da UE para o Emprego e a Inovação 
Social (EaSI) é um instrumento financeiro à escala 
da UE, cujo objetivo principal é promover um elevado 
nível de emprego de qualidade e sustentável, para 
combater a exclusão social e a pobreza, assegurar 
uma proteção social correta e melhorar as condições 
de trabalho.

O EaSI passará a fazer parte do Fundo Social Europeu 
Plus (FSE+) no período 2021-2027. 

O EaSI é gerido pela Comissão Europeia e assenta 
sobre três eixos:

• Eixo PROGRESS: modernização das políticas de 
emprego e sociais.

• Eixo EURES: mobilidade profissional.
• Eixo Microfinanciamento e Empreendedorismo 

Social: acesso ao microfinanciamento e ao 
empreendedorismo social.

Os principais objetivos do Programa EaSI são:

• Reforçar a compreensão e assimilação dos objetivos 
da UE, assim como a coordenação das ações a nível 
nacional e europeu, no âmbito do emprego, dos 
assuntos sociais e da inclusão.

• Apoiar o desenvolvimento de sistemas de proteção 
social e as políticas de mercado de trabalho.

• Modernizar a legislação da UE e assegurar a sua 
aplicação efetiva.

• Promover a mobilidade geográfica e aumentar as 
oportunidades de emprego, através do desenvolvi-
mento de um mercado de trabalho aberto.

• Aumentar a disponibilidade e a acessibilidade ao 
microfinanciamento para grupos vulneráveis e 
microempresas, assim como para as empresas do 
sector social.

PROJETOS BILATERAIS 
DE COOPERAÇÃO CDTI

O CDTI é o órgão da Administração Geral do Estado, 
que apoia a inovação baseada no conhecimento, 
orientando e oferecendo ajudas públicas à inovação, 
através de subvenções ou subsídios parcialmente 
reembolsáveis.

O CDTI também internacionaliza os projetos empre-
sariais de I+D e de inovação de empresas e entidades 
espanholas e gere a participação espanhola nos orga-
nismos internacionais de I+D+I, como o Horizonte2020 
e o Eureka, e nas indústrias da Ciência e Aeroespacial. 
Adicionalmente, através da iniciativa Innvierte Eco-
nomía Sostenible, apoia e facilita a capitalização de 
empresas tecnológicas.

No âmbito da colaboração tecnológica internacional 
do CDTI, o Departamento de Ação Tecnológica Exte-
rior lança o seu apelo anual habitualmente com duas 
datas limite para a apresentação de propostas (Abril 
e Setembro).

Os projetos são realizados por consórcios internacio-
nais, com a participação de uma ou mais empresas 
espanholas e de um ou mais parceiros estrangeiros 
dos seguintes países:

Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Austrália, Bangla-
desh, Brasil, Cabo Verde, Camboja, Qatar, Chile, China, 
Colômbia, Coreia do Sul, Costa do Marfim, Costa Rica, 
Cuba, EAU, EUA, Equador, Egipto, Filipinas, Gana, Gua-
temala, Índia, Indonésia, Irão, Japão, Jordânia, Kuwait, 
Sri Lanka, Laos, Líbano, Malásia, Marrocos, Mauritânia, 
Myanmar, México, Omã, Peru, República Dominicana, 
Rússia, Senegal, Singapura, Tailândia, Taiwan, Tunísia, 
Uruguai e Vietname.

O participante espanhol poderia pedir uma Ajuda 
Parcialmente Reembolsável, nas condições dos  

projetos de Cooperação Tecnológica Internacional 
do CDTI. Uma ajuda até 85% do orçamento aprovado, 
com um orçamento mínimo financiável de 175.000€.

A duração dos projetos poderá ser de 12 até 36 meses.

Existem duas modalidades de apoio em função da 
atividade desenvolvida no projeto:

• Projetos CDTI de I+D: Ajudas a projetos de I+D, 
desenvolvidos por empresas e destinados à criação 
e melhoria significativa de processos produtivos, 
produtos ou serviços.

• Linha Direta de Inovação CDTI: Apoio a projetos de 
carácter prático, com risco tecnológico médio/baixo e 
curtos períodos de recuperação do investimento, que 
consigam melhorar a competitividade da empresa 
através da incorporação de tecnologias emergentes 
no sector. Presta apoio à aquisição de novos recursos 
fixos que pressuponham um salto tecnológico impor-
tante para a empresa que realiza o projeto. Trata-se de 
uma ajuda sujeita ao regime de minimis.
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PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO 
TECNOLÓGICA INTERNACIONAL  
PCTI) DO CDTI

O CDTI dispõe também de um Programa de Coo-
peração Tecnológica Internacional, que permite às 
empresas espanholas reforçar as suas capacida-
des tecnológicas, ampliando, ao mesmo tempo, o 
impacto dos seus produtos, processos e serviços nos 
mercados globais.

No âmbito da colaboração tecnológica internacional 
do CDTI, o Departamento de Ação Tecnológica Exte-
rior apresenta o seu Plano Anual de Convocatórias 
para 2021.

São 28 convocatórias internacionais que foram agru-
padas pelas respetivas datas limite em três momentos 
do ano: meses de Janeiro, Abril e Setembro, a fim de 
simplificar a sua gestão e planificação aos candidatos. 
Além disso, incluem-se as convocatórias dos 7 Clusters 
Eureka, EUROSTARS, UNILATERAL, a convocatória mul-
tilateral do PRIMA e outros programas que funcionam 
mediante convocatórias abertas ao longo de todo o ano.
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PORTUGAL

AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO

A Agência Nacional de Inovação (ANI) tem como obje-
tivo o desenvolvimento de ações destinadas a apoiar a 
inovação tecnológica e empresarial em Portugal, con-
tribuindo para a consolidação do Sistema Nacional de 
Inovação (SNI) e para o fortalecimento da competitivi-
dade da economia nacional nos mercados globais.

A ANI é responsável por seguir as diretrizes de uma 
estratégia de inovação tecnológica e empresarial para 
Portugal, 2018-2030 (segundo RCM 25/2018), a saber:

• incentivo ao investimento privado em Investigação 
e Desenvolvimento (I + D),

• o incentivo à colaboração entre entidades do 
sistema científico e tecnológico e da comunidade 
empresarial, e

• o fortalecimento da participação em redes e pro-
gramas internacionais de empresas e entidades do 
sistema científico e tecnológico nacional, com vista 
a promover as suas capacidades, competências e 
resultados da política de apoio à inovação.

A ANI é também responsável pela divulgação, a nível 
nacional e internacional e em colaboração com outras 
entidades, de casos de sucesso de inovação em Por-
tugal, ajudando a associar a Portugal uma imagem de 
país inovador e a justificar investimentos crescentes, 
através do retorno à economia e ao bem-estar e à qua-
lidade de vida da população.

A Agência Nacional de Inovação tem o seu capital 
subscrito, em partes iguais, pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Educação Superior, através da FCT – Fun-
dação para a Ciência e Tecnologia (50%), e pelo Minis-
tério de Economia, através do IAPMEI – Agência para a 
Competitividade e Inovação (50%).

Como parte do seu processo de reposicionamento, 
a ANI está a implementar um ambicioso projeto que 
tem como objetivo agilizar e modernizar a sua opera-
ção, impulsionando a eficiência interna e, sobretudo, 
incentivando a sua relação com diferentes grupos de 
interesses.

Dentro deste processo de remodelação e posiciona-
mento, a ANI criou o Sistema de Apoio à Ação Cole-
tiva – Transferência de Conhecimentos Científicos e 
Tecnológicos (SIAC). O objetivo principal deste projeto 
é potenciar a transferência de conhecimentos científi-
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cos e tecnológicos para o tecido empresarial, através 
de redes e ações que avaliem os resultados da inves-
tigação e a sua exploração económica nos mercados 
e por parte das empresas. Através de um conjunto de 
iniciativas articuladas e coerentes, o objetivo é criar 
novos instrumentos ou procedimentos que conduzam 
a esta transferência e melhoria.

Site Web

ani.pt

FRANCE

AGÊNCIA FRANCESA 
DE DESENVOLVIMENTO

A Agência Nacional de Inovação (ANI) tem como obje-
tivo o desenvolvimento de ações destinadas a apoiar a 
inovação tecnológica e empresarial em Portugal, con-
tribuindo para a consolidação do Sistema Nacional de 
Inovação (SNI) e para o fortalecimento da competitivi-
dade da economia nacional nos mercados globais.

A ANI é responsável por seguir as diretrizes de uma 
estratégia de inovação tecnológica e empresarial para 
Portugal, 2018-2030 (segundo RCM 25/2018), a saber:

• •incentivo ao investimento privado em Investigação 
e Desenvolvimento (I + D),

• incentivo à colaboração entre entidades do sistema 
científico e tecnológico e da comunidade empresa-
rial, e

• fortalecimento da participação em redes e progra-
mas internacionais de empresas e entidades do 
sistema científico e tecnológico nacional, com vista 
a promover as suas capacidades, competências e 
resultados da política de apoio à inovação.

A ANI é também responsável pela divulgação, a nível 
nacional e internacional e em colaboração com outras 
entidades, de casos de sucesso de inovação em Por-
tugal, ajudando a associar a Portugal uma imagem 
de país inovador e a justificar investimentos crescen-
tes, através do retorno à economia e ao bem-estar e à 
qualidade de vida da população.

A Agência Nacional de Inovação tem o seu capital 
subscrito, em partes iguais, pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Educação Superior, através da FCT – Fun-
dação para a Ciência e Tecnologia (50%), e pelo Minis-
tério de Economia, através do IAPMEI – Agência para 
a Competitividade e Inovação (50%).

Como parte do seu processo de reposicionamento, 
a ANI está a implementar um ambicioso projeto que 
tem como objetivo agilizar e modernizar a sua opera-
ção, impulsionando a eficiência interna e, sobretudo, 
incentivando a sua relação com diferentes grupos de 
interesses.

Dentro deste processo de remodelação e posiciona-
mento, a ANI criou o Sistema de Apoio à Ação Cole-
tiva – Transferência de Conhecimentos Científicos e 
Tecnológicos (SIAC). O objetivo principal deste projeto 
é potenciar a transferência de conhecimentos cientí-
ficos e tecnológicos para o tecido empresarial, através 
de redes e ações que avaliem os resultados da inves-
tigação e a sua exploração económica nos mercados 
e por parte das empresas. Através de um conjunto de 
iniciativas articuladas e coerentes, o objetivo é criar 
novos instrumentos ou procedimentos que condu-
zam a esta transferência e melhoria.

Site Web

afd.fr

BPIFRANCE

O Bpifrance é o Banque Publique d’Investissement, 
um modelo integrado de apoio à inovação, embora 
ainda atípico na Europa, já que a integração dentro 
de uma mesma estrutura do papel do operador que 
concede os apoios à inovação empresarial e o papel 
da banca pública de desenvolvimento, intervindo 
através de empréstimos e investimentos de capital, 
se encontra em poucos países.

Alguns países europeus têm incluídas na sua legisla-
ção as funções de agência de inovação, de investidor 
de capital de risco e de apoio à exportação (Finlândia, 
Irlanda, Noruega), mas em âmbitos mais restritos do 
que o do Bpifrance (por exemplo, na Finlândia, a fusão 
do Tekes e do Finpro alia as missões de inovação, finan-
ciamento e apoio, mas sem o investimento em capital 
de risco, que está incluído noutra estrutura – a TESI). Em 
contrapartida, muitos outros países (Itália, Grécia, etc.) 
gerem os apoios à inovação diretamente a nível minis-
terial ou delegando a gestão em diferentes operadores 
por programa, sem uma agência dedicada à inovação. 
Na Alemanha, o ZIM (Zentrale Innovationsprogramm 
Mittelstand), de financiamento das PME, que depende 
do Ministério Federal da Economia e Energia, tem 
três componentes, geridos por diferentes operadores, 

enquanto o banco KfD tem uma missão de financia-
mento e financiamento de fundos sem empresas de 
apoio ou componentes de seguro de exportação. A 
Alemanha não tinha uma agência de inovação, mas 
acaba de criar uma agência federal de financiamento 
da inovação disruptiva, a que deu o nome de SPRIND.

Encontramos outros exemplos de agências que incen-
tivam a inovação, por exemplo na Suécia (Vinnova), 
no Reino Unido (Innovate UK) e na Suíça (Innosuisse). 
Estas agências são responsáveis pelo apoio, mas não 
têm uma função de financiamento ou de investi-
mento de capital de risco, componentes que são da 
responsabilidade de outras instituições. Distintas dos 
bancos públicos de desenvolvimento, as agências de 
inovação costumam intervir através de subvenções e 
raramente com empréstimos.

O Bpifrance mantém relações multilaterais com 
agências europeias de inovação, através da rede 
TAFTIE (associação europeia das principais agências 
nacionais de inovação): 29 organizações de 27 países 
europeus permutam boas práticas sobre os progra-
mas nacionais de inovação. Lançam convocatórias de 
projetos conjuntos e cada agência toma a seu cargo a 
ajuda a prestar às empresas do seu país.

De igual modo, o Bpifrance desenvolveu uma gama 
de produtos destinados a incentivar as diferentes 
etapas de uma empresa, como a criação, o desenvol-
vimento e o crescimento de organizações inovadoras. 
Existem, por um lado, ajudas estruturais para apoiar 
e fortalecer um ecossistema favorável à inovação e, 
por outro, investimentos direcionados para apoiar o 
desenvolvimento e a estruturação de setores conside-
rados estratégicos para o Estado:

• 1. Ajudas estruturais:
-  a. Ajudas financeiras sob a forma de subvenções, 

financiamentos recuperáveis e empréstimos.
-  b. Mecanismos de apoio à inovação e ajudas não 

financeiras.

• 2. Investimentos direcionados ao apoio ao desen-
volvimento e estruturação de sectores considera-
dos estratégicos para o Estado:
-  a. Projetos de colaboração e fortalecimento de 

sectores.

Além disso, existem outras ajudas que, por seu lado, 
se combinam com outros apoios públicos.

• 3. Apoios fiscais e sociais:

• 4. Apoios regionais.

• 5. Apoios Ademe.

• 6. Investimento BPI. 

Site Web

bpifrance.fr
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