
Fichas técnicas sobre a União Europeia - 2023 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/pt

POLÍTICA DE INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

A política europeia de investigação e desenvolvimento tecnológico (IDT) tem
constituído um domínio importante da legislação europeia desde a assinatura dos
primeiros tratados comunitários, tendo sido alargada no início de 1980 com a criação
de um programa-quadro europeu para a investigação. Em 2014, a maior parte do
financiamento da investigação na UE foi agrupada no âmbito da iniciativa Horizonte
2020, o 8.º Programa-Quadro da UE para a Investigação e a Inovação, que abrangia
o período de 2014-2020 e visava garantir a competitividade da Europa à escala
mundial. O seu sucessor, Horizonte Europa, o atual programa de investigação e
inovação da UE, foi lançado em 2021 para o período de 2021-2027.

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 UE tem por objetivo reforçar
as bases científicas e tecnológicas da indústria da UE e torná-la mais competitiva a
nível internacional. Além do mais, 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 as décadas seguintes, sucessivos PQ prestaram apoio financeiro à
implementação de políticas da UE de investigação e inovação (I&I). O seu objetivo
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 Europa (o 9.º PQ) é o programa-
quadro mais vasto e mais ambicioso, dotado de um orçamento de 95,5 mil milhões
de euros. Além disso, a política de coesão e outros programas da UE oferecem ainda
oportunidades em matéria de investigação, como é o caso dos Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento, do programa COSME, do programa Erasmus+, do
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programa LIFE, do Mecanismo Interligar a Europa (MIE) e dos programas da UE em
matéria de saúde.
B. Coordenação e colaboração (internacionais)
A rede do espaço europeu de investigação (ERA-NET) foi lançada em 2002 para apoiar
a coordenação e a colaboração dos programas de investigação nacionais e regionais,
bem como reforçar a coordenação dos programas realizados nos Estados-Membros
e países associados através da ligação em rede, nomeadamente da «abertura
mútua» de programas e da realização de atividades conjuntas. Neste mesmo espírito
de coordenação e de cooperação, o programa Horizonte 2020 cobriu 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 da UE. O Horizonte 2020 coordenou igualmente as
suas atividades com a iniciativa intergovernamental EUREKA para a promoção da I&I
internacional, orientada para o mercado.
C. Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia
O Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia foi criado em 2008 para fomentar e
desenvolver inovações de craveira mundial através da criação de Comunidades de
Conhecimento e Inovação (CCI) fortemente integradas. As CCI reúnem o ensino
superior, a investigação, as empresas e o empreendedorismo, de forma a gerar
inovações e novos modelos de inovação que possam ser fonte de inspiração.

PARTICIPAÇÃO

Um projeto financiado pela UE 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. A UE dispõe de vários meios para atingir os
seus objetivos de IDT no âmbito de programas específicos:
— Ações diretas realizadas pelo Centro Comum de Investigação (JRC) e

inteiramente financiadas pela UE;

— Ações indiretas, que podem consistir em: (i) projetos de investigação colaborativos
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 grupo de organismos de investigação que
integram as suas atividades num determinado campo; (iii) ações de coordenação
e de apoio; (iv) projetos individuais (apoio à investigação de fronteira); ou (v) apoio
à formação e progressão na carreira dos investigadores, essencialmente 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 programa-quadro da UE para o período de 2014-2020. O
programa Horizonte 2020 foi o primeiro programa da UE em matéria de integração da
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I&I, com um apoio reforçado 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
representou um fator importante de simplificação e respondeu aos desafios que se
colocam à sociedade, fazendo a ponte entre a investigação e o mercado, por exemplo,
ajudando as empresas inovadoras a converterem os seus avanços tecnológicos em
produtos viáveis, com verdadeiro potencial comercial. Esta abordagem virada para o
mercado incluiu a criação de parcerias com o setor privado e os Estados-Membros,
para canalizar os recursos necessários.
O programa contemplava também 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 assentava em três pilares principais:
— Excelência científica: sustentando a posição da UE enquanto líder mundial no

campo da ciência, com um orçamento de 24,4 mil milhões de euros, incluindo um
aumento de 77% do financiamento do Conselho Europeu de Investigação (CEI).

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

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

Algumas prioridades foram tratadas transversalmente nos três pilares do Horizonte
2020. Estas incluíam a igualdade de género e a dimensão de género na investigação;
as ciências sociais e económica e as ciências humanas; as ciências socioeconómicas
e humanidades; a cooperação internacional e 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).
Para incentivar a participação das PME, a Comissão dispunha de um instrumento
financeiro específico para subvencionar a investigação e o desenvolvimento
e conceder 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 atribuiu 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
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Investimentos Estratégicos (FEIE), este montante foi reduzido para 74,8 mil milhões
de euros.

O PROGRAMA HORIZONTE EUROPA

A. Horizonte Europa 2021-2027
O Horizonte Europa reforçará a competitividade da UE e ajudá-la-á a concretizar as
suas prioridades estratégicas.
— Ciência Aberta: a continuação do pilar excelência científica do Horizonte 2020,

com um orçamento de 22 mil milhões de euros.

— Desafios Globais e Competitividade Industrial: diz respeito à competitividade
industrial europeia e desenvolve missões centradas na investigação a nível da UE
para ultrapassar desafios societais específicos, com um orçamento de 47,6 mil
milhões de euros.

— Inovação Aberta: visa colocar a Europa no pelotão da frente na área das inovações
geradoras de mercados, desenvolver um ecossistema de inovação e reforçar o
Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) para promover a integração das
empresas, da investigação, do ensino superior e do empreendedorismo, com um
orçamento de 12 mil milhões de euros.

Em março de 2021, a Comissão publicou o plano estratégico do Horizonte Europa
para 2021-2024, que define quatro orientações estratégicas fundamentais para os
investimentos, nomeadamente em tecnologias, setores e cadeias de valor essenciais,
bem como numa sociedade europeia resiliente. Em maio de 2022, a Comissão
alterou o programa de trabalho para 2021-2022 do Horizonte Europa, aumentando o
orçamento, nomeadamente para a WomenTechEU, no sentido de apoiar as empresas
em fase de arranque de tecnologia profunda lideradas por mulheres.
B. Participação do Reino Unido e Horizonte Europa
O Acordo de Comércio e Cooperação entre a UE e o Reino Unido concede
explicitamente ao Reino Unido o acesso a cinco programas de financiamento da UE,
entre os quais o Horizonte Europa[1]. O Reino Unido pagará pelo estatuto de «país
associado» que foi concedido aos 16 países terceiros anteriormente associados ao
Horizonte 2020, entre os quais a Suíça e Israel.
Em abril de 2021, o Governo do Reino Unido anunciou a sua disponibilização de
250 milhões de libras esterlinas adicionais de financiamento para apoiar a participação
do Reino Unido no Horizonte Europa.

PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

Há mais de 20 anos que o Parlamento tem vindo a apelar a uma política
de IDT da UE cada vez mais ambiciosa e a um aumento substancial das
despesas totais em investigação nos Estados-Membros, para manter e reforçar a
competitividade internacional da UE. O Parlamento tem preconizado igualmente uma

[1]Artigos 719.º e 720.º do Acordo de Comércio e Cooperação.
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maior colaboração com os parceiros de países terceiros, uma efetiva integração
entre as atividades dos Fundos Estruturais e dos programas-quadro, bem como uma
abordagem orientada para otimizar o envolvimento das PME e viabilizar a participação
de atores promissores, mais frágeis. O Parlamento tem insistido 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 assegurar
uma série de alterações à proposta, em particular 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 investigação e desenvolvimento
para os jovens.

— Alargar o leque de participantes no programa através do trabalho em equipa das
instituições, da parceria de investigadores e do intercâmbio de boas práticas.

Além disso, as PME deviam receber, pelo menos, 20% do conjunto do orçamento dos
pilares «Liderança industrial» e «Desafios societais». Acresce que 7% do orçamento
combinado destes pilares estavam reservados para o novo instrumento específico
para as PME destinado a aumentar o seu envolvimento em projetos financiados pelo
programa Horizonte 2020.
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, nem as ações Marie Skłodowska-Curie, nem tão-pouco o programa
«Difusão da excelência e alargamento da participação», mas atingiram, sobretudo,
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).
O Parlamento propôs um envelope financeiro para a execução do programa específico
para o período de 2021-2027 de 120 mil milhões de euros a preços constantes de 2018.
As questões orçamentais, no entanto, ficaram fora do âmbito das negociações nesta
fase, uma vez que exigiam a conclusão das negociações sobre o quadro financeiro
plurianual (QFP) para 2021-2027.
Em 27 de abril de 2021, o Parlamento Europeu aprovou por maioria o programa
Horizonte Europa com um orçamento de 95,5 mil milhões de euros, que inclui 5,4 mil
milhões de euros provenientes do plano de recuperação europeu NextGenerationEU,
bem como um investimento adicional de 4 mil milhões de euros da UE (QFP). O
programa era já aplicado provisoriamente pela Comissão desde 1 de janeiro de 2021.
Finalmente, no período de 2021-2027, o Horizonte Europa terá uma dotação
orçamental total de 95,517 mil milhões de euros a preços de 2021.
Na sua Resolução, de 6 de abril de 2022, sobre uma abordagem global da investigação
e inovação: Estratégia da Europa para a cooperação internacional num mundo em
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mutação, o Parlamento reiterou a necessidade de um investimento contínuo nas
competências e carreiras dos investigadores. Salientou igualmente a necessidade
de uma cooperação multilateral assente em regras e sublinhou que os acordos de
associação no âmbito do Horizonte Europa apenas podem ser assinados com países
empenhados numa economia de mercado aberta e assente em regras, incluindo no
tratamento justo e equitativo dos direitos de propriedade intelectual e no respeito pelos
direitos humanos, apoiados por instituições democráticas.
Na sua Resolução, de 1 de março de 2022, sobre a agressão russa contra a Ucrânia,
o Parlamento solicitou que se bloqueasse ou retirasse o financiamento de todos os
programas de cooperação com a Rússia no domínio da investigação e da inovação,
apoiados por fundos da UE, e que se suspendessem os programas inter-regionais.

Kristi Polluveer
09/2022
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