
 

 

 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO Plano para a Internacionalização de Ciência, Tecnologia, Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação 
 
 

  

CÓDIGO DO PROJETO ACORES-01-0145-FEDER-000137 

OBJETIVO PRINCIPAL Aumentar a produção científica de qualidade e orientada para a 
especialização inteligente 
 
 
 e regionais 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA Associação NONAGON- Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel 

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL 90.908,75€ 

APOIO FINANCEIRO DA  
UNIÃO EUROPEIA 

77.272,44€ 

DESCRIÇÃO O NONAGON como Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha de S. Miguel, 

e primeiro Parque de Ciência e Tecnologia da Região Autónoma dos 

Açores, aspira potenciar bem como incrementar a internacionalização 

da CTIDi - Ciência, Tecnologia, Investigação, Desenvolvimento e 

Inovação. Esta é uma das vocações do parque que, para além da sua 

vertente empresarial e de incubação pretende desenvolver uma rica e 

verdadeira cultura de investigação e desenvolvimento, baseada na 

inovação e no desenvolvimento tecnológico. Pretende, igualmente, 

constituir-se como um agente catalisador de sinergias nos processos de 

transferência tecnológica do ecossistema de inovação dos Açores.  

Este é um parque que tem a vocação de contribuir para a mudança do 

paradigma atual do ecossistema de inovação nos Açores, preconizando 

uma nova abordagem, assente na definição de uma estratégia 

integrada, que agregue, otimize e sistematize esforços, estreite laços, 

promova elos entre entidades e políticas, incentive clusters, defina 

medidas consistentes, adequadas e articuladas com as diferentes 

necessidades dos sectores económicos, e com as fontes de 

financiamento disponíveis, e coloque ênfase na materialização do 

conhecimento e da investigação aplicada, traduzindo-se num 

incremento da intensidade de atividades de transferência de 

conhecimento, empreendedorismo e inovação empresarial que 

resultem em ganhos de produtividade e maiores receitas para a 

economia e para as empresas dos Açores, particularmente as 

residentes no Parque de Ciência e Tecnologia. 

O Plano de Internacionalização do NONAGON que ora se propõe deverá 

ser implementado num limite temporal de 2 anos, prevendo-se o início 

da operacionalização de algumas das ações que o integram já no 

segundo semestre de 2021.  

 

 

 

 
 
 

 



RESULTADOS Cumprindo com os Objetivos Específicos do projeto, elencam-se as 
seguintes iniciativas promovidas pelo NONAGON, durante o período de 
execução do projeto: Formação Intensiva para Apresentação e Gestão 
de Projetos ao Programa Horizonte Europa, em 1 e 2 de junho de 2022; 
Formação Intensiva para Apresentação, Formalização e Gestão de 
Projetos para Submissão de candidaturas ao Horizonte Europa, em 10 
e 11 de novembro de 2022; “Learning Tour” ao ecossistema de 
inovação de Massassuchets, de 3 a 9 de dezembro de 2022; evento de 
finalização do Projeto de Internacionalização do NONAGON, em 22 de 
dezembro de 2022. 
Relativamente às iniciativas em que a comunidade NONAGON 
participou, cumprindo com os Objetivos Específicos do Projeto, 
incluem-se o SIG 6 BIC2BIC Meetings, em 23 e 24 de maio de 2022; o 
Congresso da EBN – European Business and Innovation Centre Network, 
em 24 e 25 de maio de 2022; o Roteiro de Inovação TRANSTECH – Agro-
Alimentar, em 27 de maio de 2022; 39º IASP World Conference on 
Science Parks & Areas of Innovation – Green and digital Change 
powered by innovation: The role of innovation ecosystems, em 27 a 30 
de setembro de 2022; o Future.Works, em 7 e 8 de outubro de 2022; o 
XV Encontro Ibérico de Parques de Ciência e Tecnologia, em 22 e 23 de 
novembro de 2022. 

 
 
 
FOTOGRAFIAS https://nonagon.pt/projetos-acores-2020/ 
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