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· Turismo 

PRINCIPAIS TEMAS

PRIORIDADES

O FOCO DESTA COOPERAÇÃO FOI COLETAR E COMPARTILHAR BOAS 
PRÁTICAS ENTRE AMBAS AS REGIÕES NAS ÁREAS COM MAIOR 
POTENCIAL, INCLUINDO TURISMO, AGROALIMENTAÇÃO, INDÚSTRIA 
AUTOMOTIVA E TECNOLOGIA. ALÉM DISSO, AS REGIÕES BUSCARAM 
ESTABELECER UMA COOPERAÇÃO DE LONGO PRAZO PARA 
FACILITAR A COLABORAÇÃO DE SEUS PRINCIPAIS ATORES.

· Agroalimentação

· Automóveis e 
componentes

· Saúde e TIC

1.  Agroalimentação: grão de bico, cereais 
(pães, pastéis, etc.) de maior valor agregado.

2. Automóveis e componentes: software, big 
data, serviços, carros elétricos e aplicação 
das tecnologias 4.0 aos processos 
produtivos - perspectiva das TIC como setor 
paralelo aos demais setores produtivos.

3. Turismo: valorização do patrimônio cultural 
e natural (Caminho de Santiago, Idade do 
Homem, recursos naturais) e gastronomia 
como parte da oferta turística.

4. Saúde: fabricação de medicamentos e 
novas terapias.



Foram realizadas duas missões: a primeira de 5 
a 9 de novembro de 2018 e a segunda de 9 a 13 
de setembro de 2019. Durante a primeira visita, 
focou-se na identificação dos temas de interesse 
para potencial colaboração entre as regiões. 
Entre estes, é importante destacar: 

• Criação de um espaço de colaboração na 
área de incubação e aceleração de empresas 
para abordar os desafios identificados nas 
empresas de Castilla y León;

• Exportação do modelo de Camino de 
Santiago ao projeto Camino del Pelegrino de 
José Gabriel Bochero;

• Promoção da colaboração e do intercâmbio 
de conhecimento entre os centros 
tecnológicos de Castilla y León e os da 
província de Córdoba, por exemplo: Cartif e 
Creprocor; 

• Ampliação da colaboração tecnológica 
através de projetos que também envolvam 
empresas de ambos os países, com 
financiamento de Iberoeka ou ICE + Governo 
de Córdoba. 

Assim, na segunda missão, as regiões colaboraram 

ATIVIDADES DE TRANSFORMAÇÃO

RESULTADOS

e avançaram nestes temas, principalmente 
nas áreas de agroalimentação, biomedicina, 
cibersegurança e turismo. Neste sentido, a 
colaboração identificou projetos estratégicos, 
relacionados com os enfoques RIS3, que envolvem 
empresas, centros tecnológicos e universidades, 
orientados a tomar vantagem da especialização ou 
posicionamento em cadeias de valor. 

Em ambas ocasiões, os resultados se 
relacionaram com a construção do conhecimento 
sobre cada região e o intercâmbio de 
experiências e práticas metodológicas para 
formular políticas públicas de RTDI. Além disso, 
as regiões estabeleceram um Plano de Ação, que 
se estende em direção a uma maior cooperação 
para além do programa IUC. 

• Introdução de novas tecnologias em 
processos produtivos;

• Research, Technology, Development and 
Innovation (RTDI) para o desenvolvimento de 
novos produtos;

• Inovação + Desenvolvimento a nível científico 
(sementes, melhora de cultivos, etc.) e em 
novos materiais, assim como transferência de 
conhecimento;

• Entrada em novos mercados de interesse 
comum;

• Desenvolvimento de projetos conjuntos 
que permitam abarcar novos setores, novos 
desenvolvimentos informáticos etc. baseados 
na complementaridade de tecnologias e 
conhecimentos;

• Valorização de recursos endógenos. Políticas 
de formação, promoção e sensibilização para 
o desenvolvimento de uma oferta integral de 
turismo de qualidade.


