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RÍO GRANDE-ALBACETE

Palavras-chave
#Promoção de empresas e empreendedorismo

#Cooperação público-privada

#Energia

Río Grande é uma cidade na Argentina na costa norte da parte oriental da Isla Grande de Tierra del 
Fuego.

Albacete é uma cidade e município da comunidade autônoma espanhola de Castilla-La Mancha, e 
capital da província homônima.

A COOPERAÇÃO EM RESUMO

Áreas temáticas de cooperação
Energia renovável
Empreendedorismo
Indústria do turismo

Objetivos

2
Troca de 
experiências para 
o apoio a Startups 
de TIC

Criação em Río 
Grande de uma 
Incubadora de 
Negócios com 
modelo de 
aceleração integrado

1

A TRANSFERÊNCIA DO MODELO DO CENTRO DE 
INOVAÇÃO EMPRESARIAL DE ALBACETE PERMITIU A 
RIO GRANDE CRIAR SEU CENTRO DE INCUBAÇÃO E 
ACELERAÇÃO EMPRESARIAL, QUE OBTEVE A PRIMEIRA 
CERTIFICAÇÃO EBN FORNECIDA PELA UE PARA UM 
CENTRO DE INOVAÇÃO NA ARGENTINA.

4 Desenvolvimento 
turístico3 Desenvolvimento 

de energias verdes



Atividades 

As duas visitas de estudo realizadas em 2018 
permitiram que as cidades de Albacete e Rio Grande 
identificassem os tópicos para a cooperação. A fim de 
impulsionar a criação de novas empresas e fomentar 
novas linhas de atividade no Rio Grande, foi visitado 
o modelo de Centro de Inovação Empresarial de 
Albacete. As cidades concordaram que a transferência 
deste modelo para o Rio Grande seria muito útil para 
apoiar o empreendedorismo na cidade.

Complementando as visitas de estudo, foram 
realizadas duas práticas. Durante estes estágios, 
os especialistas de Albacete transferiram para Río 
Grande os modelos tecnológicos de negócio que 
permitiram gerar empregos de qualidade na cidade; 
e apoiaram a equipe de Río Grande que trabalha 
na criação de um Centro de Inovação Empresarial 
(BIC) em sua cidade, utilizando a metodologia EBN 
(European BIC-Business) existente para promover 
a aprovação como BIC deste Centro com o padrão 
europeu.

Partes envolvidas

Albacete (UE): Prefeitura de Albacete, Rede 
Empresarial Europeia, Espaço de Desenvolvimento 
Laboral e Tecnológico, Associação de 
Desenvolvedores de VideoGames, Associação 
de Empresas do Setor TIC de Albacete, Parque 
Tecnológico de Albacete.

competitividade da rede empresarial da cidade e 
aumentar as capacidades do território.

Ao mesmo tempo, devido à vasta experiência de 
Albacete com energia solar, as empresas da cidade 
estiveram envolvidas na cooperação cidade-cidade 
e trocaram conhecimentos em relação à nova 
matriz energética ambientalmente amigável em Rio 
Grande.

Certificação EBN do primeiro Centro de Inovação 
Empresarial da Argentina.

A cidade de Albacete transferiu o modelo do Centro 
Europeu de Inovação Empresarial (BIC) para Rio 
Grande, cujo principal objetivo é a promoção de novas 
empresas inovadoras a nível local e regional.

Devido a esta cooperação, a cidade de Rio Grande 
criou o Centro de Incubação e Aceleração de 
Empresas (CIAN) com o objetivo de melhorar a 

PRINCIPAL INTERVENÇÃO – PROJETO PILOTO

Río Grande (LAC):  Município de Rio Grande, Câmara 
Argentina de Software, Instituto de Inovação e 
Desenvolvimento da Universidade de Tierra del Fuego.



PRINCIPAIS IMPACTOS A NÍVEL 
LOCAL
Neste projeto se alcançou um nível radical de 
inovação, já que a cooperação com a cidade 
espanhola de Albacete concretizou na cidade 
argentina de Rio Grande um novo modelo de Centro 
de Inovação Empresarial que não existia na cidade, 
e que recebeu a certificação da Comissão Europeia 
para tornar-se membro da Rede Europeia de Centros 
de Negócios e Inovação (EBN), uma associação 
científica e técnica internacional, que reúne mais de 
250 Centros Europeus de Negócios e Inovação (CEEI) 
distribuídos por toda a Europa. Este é o primeiro 
Centro de Negócios certificado pela UE na Argentina e 
o segundo na América do Sul.

A transferência do modelo BIC de Albacete servirá 
como uma plataforma para start-ups em Rio 

- Albacete

- Río Grande

LIÇÕES APRENDIDAS E VALOR AGREGADO DO IUC

Tópicos relacionados aos ODS e Agenda Urbana para a UE:

Agenda Urbana para a UE: Transição energética.

O Programa IUC forneceu soluções reais para 
problemas que ocorreram em nosso território 
e que geraram um nível impensável de 
transformação.

Embora às vezes os resultados da cooperação 
internacional sejam intangíveis, eles têm um 
enorme valor em um mundo tão complexo. 
Promover a colaboração entre lugares tão 
distantes entre si é fundamental para nossa 
sociedade.

Dentro do pacote de projetos desenvolvidos, os que 
dependiam de um volume menor de financiamento 
foram os que foram implementados, mas longe de 
constituir um déficit, isso também nos permitiu aprender 
que as transformações estruturais que nossas cidades 
precisam são mais carentes de ideias e casos.

Conseguir um Centro de Inovação aprovado 
pela UE teria sido impensável e inalcançável 
se não fosse pela ponte que o Programa IUC 
construiu.

Uma ação de internacionalização foi 
ancorada mesmo além da mudança 
política ocorrida recentemente na cidade 
de Rio Grande.

Foi reforçada uma lógica de governança 
na qual os governos locais não podem 
mais agir sozinhos, mas devem envolver 
atores acadêmicos, privados e sociais. Isto 
representa um grande compromisso com a 
inovação.

CONTRIBUIÇÃO AOS MARCOS INTERNACIONAIS

Grande, que diversificará sua matriz econômica 
criando um ambiente empresarial e global de apoio 
ao empreendedorismo no setor das TIC. Este novo 
ambiente já está promovendo a internacionalização de 
suas startups.

Desenvolvimento 
Urbano

Energia limpa e 
acessível



INTERESSE NAS FUTURAS REDES TEMÁTICAS
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