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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e 
da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com a opinião da Comissão, segundo a qual as regiões devem participar na 
elaboração e realização dos programas nacionais de reforma e exorta os Estados-Membros 
a publicarem  informações sobre as orientações que regem os programas nacionais de 
reforma, a fim de assegurar uma participação precoce, nomeadamente mercê de uma 
melhor adequação desses programas às necessidades locais, de um diálogo reforçado entre 
a Comissão, os Estados-Membros e as regiões, de uma partilha de responsabilidades mais 
clara e mais descentralizada e da melhoria da interacção no seio das próprias regiões;  

2. Reconhece que a política de coesão é portadora de um contributo único para a 
implementação dos Objectivos de Lisboa, em particular mediante a atribuição de verbas a 
título dos Fundos Estruturais visando a sua prossecução, e salienta que os níveis regional e 
local têm um papel fundamental a desempenhar no quadro da promoção da inovação,
como o patenteia também o Sétimo Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento 
e o Primeiro Programa-Quadro para a Inovação e a Competitividade, uma vez que as 
estratégias de inovação podem ser melhor aplicadas a nível regional e local graças à
interacção entre as empresas, designadamente as PME, as universidades e os centros de 
formação e de tecnologia, em parceria com a sociedade civil;

3. Regista as dificuldades enfrentadas pelas empresas em fase de arranque no que respeita ao 
acesso a capital de risco e salienta o valor de incentivos fiscais e outros neste contexto;

4. Insta os actores responsáveis a nível regional e local a criarem condições favoráveis e a 
colocarem a promoção da inovação no centro dos programas operacionais, bem como a 
consagrarem uma percentagem significativa dos fundos estruturais para investimentos no
conhecimento, na inovação e no aperfeiçoamento profissional, visando, inter alia, criar 
postos de trabalho, reforçar a empregabilidade e contrariar as tendências para a fuga de 
cérebros e o despovoamento; exorta, ainda, os Estados-Membros a apoiarem estas 
diligências mercê de investimentos públicos num ensino superior que vise desenvolver 
talentos individuais;

5. Partilha da opinião da Comissão segundo a qual a política de desenvolvimento de 
"agregados" constitui uma importante componente da política de inovação dos 
Estados-Membros e insta os intervenientes, designadamente a nível regional e local à 
respectiva promoção, bem como ao fomento dos centros de inovação e tecnologia, nos 
centros urbanos e nas zonas rurais, de molde a poder estabelecer um melhor equilíbrio 
entre diferentes regiões;

6. Assinala, neste contexto, a importância da criação de estruturas de governação de modo a 
melhorar a cooperação entre os diferentes actores que constituem "agregados" e solicita 
que estes últimos sejam igualmente orientados para actividades transfronteiriças, tirando, 
nomeadamente, partido da experiência das euro-regiões, que possuem estruturas 
transfronteiriças consolidadas e redes sociais;
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7. Frisa que as zonas rurais e periféricas não devem ser secundarizadas, devendo ser 
incentivadas e ajudadas a desenvolverem a eco-inovação e o turismo rural;

8. Assinala as dificuldades enfrentadas pelas regiões menos desenvolvidas em matéria de 
obtenção de capital privado para investimentos e exorta os Estados-Membros, bem como 
os intervenientes a nível local e regional, a um maior recurso às facilidades de empréstimo 
do BEI e ao fomento e reforço das parcerias público-privadas no domínio das actividades
de inovação, tendo em particular consideração as práticas de excelência e uma boa relação 
custo-eficácia na utilização de verbas públicas;

9. Entende que o arranque da nova iniciativa respeitante aos mercados-piloto, que deveria 
incidir sobretudo na criação e comercialização de novos produtos e serviços inovadores,
deve ter lugar, em particular, nos domínios em que se observa um elevado potencial de 
procura, assegurando, simultaneamente, que as regiões menos desenvolvidas não sejam 
secundarizadas;

10. Verifica que, até à data, os Estados-Membros não esgotaram plenamente as possibilidades 
oferecidas pelos auxílios no domínio das inovações ambientais e salienta mais uma vez 
que as tecnologias ambientais inovadoras podem ser portadoras de uma importante 
vantagem concorrencial a nível mundial;

11. Incentiva os actores responsáveis a nível regional a recorrerem aos Fundos Estruturais
para financiar medidas experimentais e, por conseguinte, de risco;  

12. Reputa necessário um melhor acompanhamento das medidas de inovação através de 
campanhas de informação e realça a necessidade de partilhar as informações obtidas no 
âmbito de projectos já concluídos; recomenda, ao mesmo tempo, que sejam extraídas 
ilações dos procedimentos incorrectos em projectos malogrados e que se advirta contra 
erros similares noutras regiões da UE;

13. Considera que o apoio aos centros europeus de informação também a nível regional 
contribui para propiciar à sociedade civil e à comunidade empresarial, "lato sensu", um 
acesso transparente à informação, que a prestação rápida de informações relevantes 
constitui um factor determinante para as actividades inovadoras e que esses centros 
podem, por conseguinte, constituir uma mais-valia em termos de aprofundamento da 
cooperação dentro das fronteiras nacionais e no contexto da cooperação transfronteiriça;

14. Considera ser necessário adoptar medidas a nível da UE, regional e local tendentes a 
aumentar o número de licenciados, designadamente do sexo feminino, em engenharia e 
nos domínios científico e tecnológico, bem como na área da investigação primária,
nomeadamente através do programa "Pessoas" do Sétimo Programa-Quadro, concedendo 
bolsas, prémios e outros incentivos e encorajando as mulheres à criação de empresas 
inovadoras, em particular através de projectos de mentoria e outras formas de apoio;

15. Considera que as infra-estruturas de investigação e desenvolvimento, que constituem uma 
condição prévia necessária à formação e manutenção de cientistas e investigadores, em 
particular nas regiões periféricas, requerem uma melhoria; entende que uma contribuição 
financeira a título do Sétimo Programa-Quadro e dos Fundos Estruturais, que vise
melhorar a infra-estrutura de investigação nas regiões abrangidas pelo Fundo de Coesão 
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que dispõem de um bom potencial de investigação, constituirá um instrumento eficaz se 
os resultados das actividades científicas e de investigação conduzirem a produtos e 
serviços inovadores;

16. Solicita à Comissão, atendendo aos consideráveis investimentos financeiros efectuados 
pela UE, que avalie os resultados obtidos, apreciando projectos e acções de um ponto de 
vista qualitativo, quantitativo e financeiro, de molde a melhorar, ao longo do tempo, a 
eficácia de acções futuras; 

17. Sustenta que o acesso à banda larga gratuito ou a baixo custo constitui um pré-requisito do 
reforço inovador de capacidades na UE, o que contribui para a viabilidade das empresas 
baseadas no conhecimento;

18. Exorta a Comissão, os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a garantirem 
o acesso universal a um desempenho do trabalho com base nas tecnologias de informação 
e comunicação, a fim de facilitar a aprendizagem electrónica e o trabalho electrónico, de 
um modo geral;

19. Recorda a importância do financiamento de infra-estruturas físicas e tecnológicas de 
elevada qualidade para atrair investimento e facilitar a mobilidade dos trabalhadores;
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