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Motivação 

Compreender em que condições o processo de transição sustentável pode
impulsionar a transformação de indústrias existentes, com base em investigação
sobre a construção de um novo sistema à volta das tecnologias energéticas
renováveis marinhas (TERM) e a sua contribuição para o desenvolvimento de
uma Economia do Mar em Portugal.

Objetivos

O projeto estuda os efeitos da interação entre as tecnologias emergentes e
indústrias existentes que fornecem competências recursos para o seu
desenvolvimento. Investiga os processos de (re)combinação de conhecimento
novo e existente que têm lugar ao longo da formação da nova cadeia de valor e
que podem dar origem a transformação ao nível industrial. São ainda analisadas
as implicações desses processos para o desenvolvimento regional. Os resultados
poderão informar a definição de políticas industriais e de inovação.

WP1 Conceptualiza a natureza e os efeitos da interação entre o sistema
tecnológico emergente e o seu contexto.

WP2 Investiga a estrutura e a dinâmica das interações que ocorrem no caso das
TERM, para identificar padrões de interação e os fatores que os influenciaram.

WP3 Investiga o comportamento dos atores envolvidos: motivações, estratégias
e resultados ao nível da organização e do sistema.

WP4 Agrega e discute os resultados obtidos aos níveis conceptual e empírico,
visando contribuir para o conhecimento sobre as condições em que o
desenvolvimento de novos sistemas sustentáveis pode induzir transformações
económicas e sociais mais amplas.
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Resultados

1. Novo conceito: potencial transformador novas tecnologias sustentáveis

Capacidade da tecnologia para induzir mudança em empresas de sectores 
existentes que fornecem competências e recursos à cadeia de valor 
emergente, contribuindo para inovação e diversificação nesses sectores.

2. Evidência de mudança induzida pelas energias renováveis marinhas:

Identificou e caracterizou as empresas de sectores existentes envolvidas nas 
TERM e investigou o seu comportamento. Produziu uma nova base de dados.

Figura: Empresas envolvidas em TERM – distribuição geográfica e sectorial

3. Processos através dos quais a transformação tem lugar:

• Atração de empresas: factores contextuais, tecnologicos e empresarias  
que influenciam envolvimento em MRET.

• Intensificação de relações intersectoriais: variedade sectorial, comple-
mentaridades e recombinação de conhecimento, geradores de inovação. 

• Variedade espacial de configurações de lugares (actors e redes) e seus 
papéis.

• Intensidade e diversidade de impactos: dependentes de características da 
technologia. Medida de potencial: Indicator Capacidade Transformadora.

4. Produtos

Diretório de Empresas: https://www.oceantrans.info/directorio-de-empresas

Policy brief: Aumentar impactos transformadores de inovações sustentáveis
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