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POLÍTICA DE INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

A política europeia de investigação e desenvolvimento tecnológico (IDT) tem constituído um
domínio importante da legislação europeia desde os primeiros Tratados comunitários, tendo
sido ampliada no início da década de 1980 com a criação de um programa-quadro europeu
para a investigação. Desde 2014, o financiamento da investigação na União tem sido, em
grande medida, reagrupado no quadro da iniciativa Horizonte 2020, o 8.º Programa-Quadro
da UE para a Investigação e a Inovação que cobre o período de 2014-2020 e que visa garantir
a competitividade da Europa à escala mundial.

BASE JURÍDICA

Artigos 179.º a 190.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

OBJETIVOS

Desde o Ato Único Europeu que a política de IDT da União tem por objetivo reforçar as bases
científicas e tecnológicas da indústria europeia e incentivá-la a tornar-se mais competitiva a
nível internacional. Por outro lado, o artigo 179.º do TFUE especifica que a «União tem por
objetivo reforçar as suas bases científicas e tecnológicas, através da realização de um espaço
europeu de investigação no qual os investigadores, os conhecimentos científicos e as tecnologias
circulem livremente».

RESULTADOS

A. Programas-quadro de investigação
O primeiro programa-quadro (PQ) foi criado em 1983 para um período de quatro anos. Durante
os 30 anos seguintes, sucessivos PQ prestaram apoio financeiro para a implementação de
políticas europeias de investigação e inovação. Os PQ tornaram-se uma parte importante
da cooperação em matéria de investigação na Europa, tendo a sua dimensão, alcance e
ambição vindo gradualmente a aumentar. O seu objetivo também evoluiu, passando do apoio à
cooperação transfronteiras no domínio da investigação e da tecnologia para a promoção de uma
verdadeira coordenação das atividades e políticas a nível europeu. Atualmente, o Horizonte 2020
(o 8.º PQ) é o programa-quadro mais vasto e mais ambicioso, com um orçamento de cerca de 80
mil milhões de euros. Além disso, outros programas da UE oferecem oportunidades em matéria
de investigação, como é caso dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), do
programa COSME, do programa Erasmus+, do programa LIFE, do Mecanismo Interligar a
Europa (MIE) e dos programas da União em matéria de saúde.
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B. Coordenação e colaboração (internacionais)
O mecanismo do espaço europeu de investigação (ERA-NET) foi lançado em 2002 para apoiar
a coordenação e a colaboração dos programas de investigação nacionais e regionais e reforçar
a coordenação dos programas realizados nos Estados-Membros e países associados através
da ligação em rede, incluindo a «abertura mútua» de programas e a realização de atividades
conjuntas. Neste mesmo espírito de coordenação e de cooperação, o programa Horizonte 2020
cobre os custos operacionais do COST, um quadro intergovernamental para a cooperação
europeia no domínio da ciência e da tecnologia, concebido para apoiar a coordenação europeia
da investigação financiada a nível nacional. Esta cooperação antecipa e complementa as
atividades dos PQ. O Horizonte 2020 coordena igualmente as suas atividades com a iniciativa
intergovernamental EUREKA para a promoção da investigação e da inovação internacionais
orientadas para o mercado. Através da iniciativa EUREKA, as indústrias e as organizações de
investigação introduzem novos produtos, processos e serviços no mercado.
C. Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia
O Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) foi criado em 2008 com o objetivo de
fomentar e desenvolver inovações de craveira mundial através da criação de Comunidades de
Conhecimento e Inovação (KIC) altamente integradas. As KIC reúnem o ensino superior, a
investigação, as empresas e o empreendedorismo, de forma a criar novas inovações e novos
modelos de inovação que possam servir de inspiração e exemplo.
Participação
Um projeto financiado pela União envolve, habitualmente, várias entidades jurídicas, a saber,
universidades, centros de investigação, empresas (incluindo pequenas e médias empresas
(PME)) e investigadores de diferentes Estados-Membros, bem como de países associados e
países terceiros. O PQ é executado através de programas específicos. A Comunidade dispõe de
vários meios para atingir os seus objetivos de IDT no âmbito destes programas específicos:
— Ações diretas realizadas pelo Centro Comum de Investigação (CCI) e inteiramente

financiadas pela União;

— Ações indiretas, que podem consistir em: (i) projetos de investigação cooperativa
realizados por consórcios de entidades jurídicas de Estados-Membros, países associados
e países terceiros; (ii) redes de excelência – um programa conjunto de atividades levadas
a cabo por um conjunto de organizações de investigação que integram as suas atividades
num determinado campo; (iii) ações de coordenação e de apoio; (iv) projetos individuais
(apoio à investigação «de ponta»); ou (v) apoio à formação e progressão na carreira
dos investigadores, particularmente para a realização das ações Marie Skłodowska-Curie
(MSCA).

PROGRAMA HORIZONTE 2020

Em novembro de 2011, a Comissão apresentou o seu pacote legislativo relativo ao programa
Horizonte 2020, o atual programa-quadro da UE para o período 2014-2020. O programa
Horizonte 2020 é o primeiro programa da UE em matéria de integração da investigação e da
inovação. Prevê o reforço do apoio às parcerias público-privadas (PPP), às PME inovadoras e
à utilização dos instrumentos financeiros.
Com a introdução de um conjunto único de regras, o programa Horizonte 2020 representa um
fator importante de simplificação e responde aos desafios que se colocam à sociedade, fazendo
a ponte entre a investigação e o mercado, por exemplo, ajudando as empresas inovadoras
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a converterem os seus avanços tecnológicos em produtos viáveis com verdadeiro potencial
comercial. Esta abordagem assente no mercado inclui a criação de parcerias com o setor privado
e os Estados-Membros, para canalizar os recursos necessários.
O programa Horizonte 2020 também visa clarificar os objetivos, simplificar os procedimentos
e evitar a duplicação e a fragmentação. Contempla igualmente o alargamento da participação
das PME e da indústria, bem como das investigadoras, dos novos Estados-Membros e dos
países terceiros, nos programas da UE. O programa Horizonte 2020 procura ainda uma melhor
absorção e utilização dos resultados por parte das empresas, dos investidores, das autoridades
públicas, dos outros investigadores e dos decisores políticos.
O programa Horizonte 2020 assenta em três pilares principais:
— Excelência científica: sustenta a posição da UE enquanto líder mundial no campo da ciência

e será dotado de um orçamento de 24,4 mil milhões de euros, incluindo um aumento de
77% do financiamento do Conselho Europeu de Investigação (CEI).

— Liderança industrial: tem como objetivo garantir a liderança industrial no domínio da
inovação e conta com um orçamento de 17,01 mil milhões de euros. Tal inclui um
investimento de 13,5 mil milhões de euros em tecnologias-chave, bem como um acesso
acrescido a financiamentos e apoio às PME.

— Desafios societais: 29,68 mil milhões de euros estão reservados para responder a
sete desafios societais europeus: saúde, alterações demográficas e bem-estar; segurança
alimentar, agricultura sustentável, investigação marinha e marítima e bioeconomia; energia
segura, não-poluente e eficiente; transportes inteligentes, ecológicos e integrados; ação
climática, eficiência dos recursos e matérias-primas; a Europa num mundo em mudança —
sociedades inclusivas, inovadoras e reflexivas; e sociedades seguras — proteger a liberdade
e a segurança da Europa e dos seus cidadãos.

Algumas prioridades são transversalmente tratadas nos três pilares do Horizonte 2020,
nomeadamente a igualdade de género e a dimensão de género na investigação; as
ciências socioeconómicas e as ciências humanas; cooperação internacional; a promoção do
funcionamento e das conquistas do Espaço Europeu de Investigação e da União da Inovação,
bem como a contribuição para outras iniciativas emblemáticas que relevam da estratégia Europa
2020 (como a Agenda Digital). Existem, igualmente, orçamentos específicos para a «Difusão
da excelência e alargamento da participação» e «Ciência com e para a sociedade».
Para incentivar a participação das PME, a Comissão propôs um instrumento financeiro
específico que subvenciona a I&D e concede apoios à comercialização, através do acesso
a capitais próprios (financiamento para projetos de investimento em fase de arranque e de
crescimento) e a instrumentos de dívida (por exemplo, empréstimos e garantias).
Em novembro de 2013, o Parlamento aprovou o quadro financeiro plurianual (QFP), que atribui
ao programa Horizonte 2020 um orçamento de 77 mil milhões de euros (a preços de 2013). No
entanto, em junho de 2015, com a adoção do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos
(FEIE), este montante foi reduzido para 74,8 mil milhões de euros.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

Há mais de 20 anos que o Parlamento Europeu promove uma política de IDT da UE cada vez
mais ambiciosa e reclama um aumento substancial da despesa total em investigação nos Estados-
Membros, a fim de manter e reforçar a competitividade internacional da Europa. O Parlamento
preconiza igualmente uma maior colaboração com os parceiros de países terceiros, uma efetiva
integração entre as atividades dos Fundos Estruturais e dos programas-quadro, bem como uma
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abordagem orientada para otimizar o envolvimento das PME e viabilizar a participação de atores
promissores, mais frágeis. O Parlamento insiste ainda na simplificação dos procedimentos e
numa flexibilização dos programas-quadro, de modo a permitir a deslocação de recursos para
áreas mais promissoras e reagir à evolução das circunstâncias e às novas prioridades emergentes
em matéria de investigação.
Nas negociações trilaterais sobre o pacote Horizonte 2020, que resultaram num acordo com
o Conselho em junho de 2013, os deputados europeus conseguiram obter um conjunto de
alterações da proposta e, nomeadamente, a introdução de dois novos objetivos com estruturas
e rubricas orçamentais separadas:
— Reforçar a cooperação e o diálogo entre a comunidade científica e a sociedade e aumentar

a atratividade das carreiras no setor da I&D para os jovens.

— Alargar o leque de participantes no programa através da organização de instituições em
equipa, da geminação de investigadores e da troca de boas práticas.

Além disso, as PME receberão, no mínimo, 20 % do conjunto do orçamento dos pilares
«Liderança industrial» e «Desafios societais». Acresce que 7 % do conjunto do orçamento destes
pilares estão reservados para o novo instrumento específico para as PME destinado a aumentar
o seu envolvimento em projetos financiados pelo programa Horizonte 2020 (por exemplo,
possibilitando a externalização da investigação pelas PME não-intensivas em investigação e
apoiando a cooperação entre PME). Um novo Processo Acelerado para a Inovação foi lançado
em 2015 para encurtar o tempo que as ideias demoram a chegar ao mercado e aumentar o
envolvimento das PME e da indústria. É obrigatório na maioria dos casos permitir o acesso livre
às publicações científicas resultantes de um financiamento ao abrigo do programa Horizonte
2020.
A fim de regular o equilíbrio entre pequenos, médios e grandes projetos, 40 % do orçamento
da categoria «Tecnologias futuras e emergentes» (integrada no pilar 1) está reservado para
o financiamento ligeiro, aberto e reativo de projetos realizados em colaboração (FET-Open).
Os deputados europeus reservaram também 85 % do orçamento da categoria «Desafio
energético» (integrada no pilar 3) para a investigação no domínio das energias não-fósseis.
Durante a negociação do orçamento do FEIE em 2015, o Parlamento conseguiu reduzir
de 2,7 para 2,2 mil milhões de euros o montante máximo da contribuição do Horizonte
2020 para o FEIE. Estes cortes não afetaram o Conselho Europeu de Investigação, as
ações Marie Skłodowska-Curie nem o programa «Difusão da excelência e alargamento da
participação», tendo sobretudo afetado os programas «Excelência Científica» (redução de
209 milhões de euros), «Liderança Industrial» (redução de 549 milhões de euros) e «Desafios
Societais» (redução de mil milhões de euros).
Para evitar a multiplicação de parcerias público-privadas na execução do programa Horizonte
2020, foi introduzida uma avaliação mais estrita da criação e do funcionamento desse tipo de
estruturas. Cabe assinalar que está prevista uma avaliação intercalar do Horizonte 2020 para o
terceiro trimestre de 2017 que irá contribuir para melhorar a sua implementação e fornecer uma
base factual sólida para a conceção de futuras ações e iniciativas. De facto, os resultados serão
utilizados para lançar as bases da estrutura e do conteúdo do 9.º PQ, para o qual será publicada
uma proposta no primeiro semestre de 2018.
Segue-se uma lista de alguns dos relatórios e resoluções mais recentes do PE sobre o programa
Horizonte 2020:
— 2016/2147(INI), Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de junho de 2017, sobre a

avaliação da implementação do Horizonte 2020 à luz da sua avaliação intercalar e a

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2147(INI)
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proposta do 9.º Programa-Quadro, Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
(P8_TA(2017)0253), Relatora: Soledad Cabezón Ruiz;

— Relatório (A7-0002/2013), de 8 de janeiro de 2013, sobre a proposta de decisão
do Conselho que estabelece o Programa Específico de execução do Horizonte 2020
— Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020); (COM(2011)0811 —
C7-0509/2011 — 2011/0402(CNS)), Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia,
relatora: Maria da Graça Carvalho;

— Relatório (A7-0427/2012), de 20 de dezembro de 2012, sobre a proposta de regulamento
do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o Horizonte 2020 — Programa-
Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020); (COM(2011)0809 — C7-0466/2011 —
2011/0401(COD)), Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, relatora: Teresa
Riera Madurell;

— Relatório (A7-0428/2012), de 19 de dezembro de 2012, sobre a proposta de regulamento
do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as Regras de Participação e
Difusão relativas ao «Horizonte 2020 — Programa-Quadro de Investigação e Inovação
(2014-2020)» (COM(2011)0810 — C7-0465/2011 — 2011/0399(COD)), Comissão da
Indústria, da Investigação e da Energia, relator: Christian Ehler;

— Resolução, de 27 de setembro de 2011, sobre o Livro Verde intitulado «Dos Desafios às
Oportunidades: Para um Quadro Estratégico Comum de Financiamento da Investigação e
Inovação da UE» (P7_TA(2011)0401).

Frédéric Gouardères / Susanne Horl
09/2017
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