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Resumo:

Abstract:

O presente artigo analisa as dimensões territoriais

This article examines the territorial dimension of the

dos processos de inovação no quadro do sector

innovation processes of the textile-clothing sector on

têxtil-confecções do Arco Urbano do Centro Interior.

an old industrialised in a peripheral area of Portugal.

A primeira parte do artigo sustenta que o papel

The first part of the article argues that the role of

dos mecanismos territoriais de aprendizagem é de

localized learning is of strategic importance in the

importância estratégica na promoção do potencial

promotion of the regional innovation potential. With

regional de inovação. As investigação no âmbito

reference to current research on regional policy, the

das políticas regionais contemporâneas permitem

author also argues that sustainable regional strength

argumentar

que a competitividade empresarial e

is built on a continuously upgraded knowledge

territorial de longo-prazo tem menos a ver com a

base, rather than on general factor endowment. The

tradicional optimização na alocação dos factores e

empirical results stressed the very fragile base of

a eficiência de custos, e mais com o alargamento da

interaction among the regional innovation actors, a

respectiva base cognitiva. Os resultados empíricos

situation that severely restrains the capacity to foster

são demonstrativos da incipiente base interactiva

a regionally based innovation system. Innovations

entre os actores que corporizam o sistema regional de

predominantly

inovação, uma situação que se traduz na debilidade

trajectories and are mainly of the incremental type.

dos laços de territorialização das dinâmicas de

Furthermore, a very restrictive notion of innovation

inovação prevalecentes nas empresas têxteis e de

predominates among these entrepreneurs as they

confecções inquiridas. Os empresários confundem

confuse modernization strategies with innovation.

estratégias

estratégias

The firms’ partners along the value chain are not

de inovação e, neste quadro, o perfil inovador

usually in the region, and innovation dynamics are

prevalecente é de padrão imitativo, incremental e

not regionally embedded.

de

modernização

com

follow

prevailing

technological

estimulado exogenamente.
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