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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 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. Considera necessário aprofundar a compreensão dos desafios que a sociedade enfrenta, e 
entende que as políticas respeitantes ao apoio à inovação devem ser reorientadas e 
utilizadas para fazer face a esses desafios, nomeadamente no que se refere às as alterações 
climáticas, à eficiência energética e de utilização dos recursos, à saúde e à evolução 
democrática; salienta a importância dos efeitos de sinergia entre políticas de emprego 
inovadoras e o desenvolvimento de competências para a inovação, com vista a criar novas 
capacidades e empregos numa economia sustentável, a fim de prevenir e encontrar 
soluções para os desafios societais e os problemas cruciais em matéria social e de saúde, 
tais como a pobreza e a exclusão social; recomenda que se tire partido da capacidade dos 
vários Estados-Membros para lançar parcerias inovadoras rapidamente, como foi o caso 
da Parceria Europeia de Inovação piloto no domínio do envelhecimento activo e saudável;

2. Considera que a inovação pode desempenhar um papel importante no reforço da coesão 
social mediante a melhoria da qualidade dos serviços prestados, pelo que devem ser 
criados programas de formação profissional específicos;

3. Considera exemplar o objectivo atribuído à parceria-piloto no domínio do envelhecimento 
activo e saudável de prolongar a vida saudável por dois anos até 2020, e considera que 
devem ser definidos objectivos claros para todas as parcerias inovadoras, pois estas, sem 
medidas inovadoras, careceriam de inspiração e motivação, tornando mais difícil o 
estabelecimento de objectivos intercalares e parciais mensuráveis;

4. Sublinha a importância da investigação no sector médico, que, combinada com aplicações 
inovadoras, promoverá o crescimento e o bem-estar numa sociedade em envelhecimento; 
é favorável a uma estreita cooperação entre os departamentos de investigação das 
universidades e a indústria médica com vista ao desenvolvimento de produtos e serviços 
que serão extremamente necessários aos cidadãos da UE na próxima década;

5. Relembra que a inovação é essencial para o desenvolvimento económico e que a União 
Europeia deve recrutar cerca de um milhão de novos investigadores para cumprir o 
objectivo de despender 3% do PIB em I&D, tal como definido na Estratégia Europa 2020; 
defende que este objectivo poderá ser mais facilmente alcançado com um aumento 
substancial do número de mulheres investigadoras, que representam apenas 39% dos 
investigadores do sector público e do ensino superior e 19% dos investigadores que 
trabalham no sector privado1;

6. Salienta a importância das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) em todas as 

                                               
1 Comunicado de imprensa intitulado "She Figures 2009 – major findings and trends", Comissão Europeia, 
2009, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en.
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actividades inovadoras, bem como da disponibilização de formação e aprendizagem ao 
longo da vida de molde a garantir que também os grupos vulneráveis possam explorar 
plenamente o potencial das TIC; recomenda a promoção da utilização generalizada das 
TIC, a promoção da I&D neste domínio, a utilização preferencial de códigos-fonte 
abertos, o desenvolvimento de uma política de inovação orientada para o utilizador e, 
consequentemente, o favorecimento de uma maior participação dos cidadãos e das PME 
no desenvolvimento de aplicações e novos serviços; salienta que o apoio às empresas que 
produzam conteúdos recorrendo às TIC contribuirá igualmente para criar e manter postos 
de trabalho e competitividade;

7. Sublinha que os investimentos em I&D tendem a diminuir em períodos de crise 
económica, apesar de estar provado que as empresas e os Estados-Membros que mais 
investem durante esses períodos são os que obtêm mais vantagens comerciais em termos 
relativos;

8. Salienta a importância de se apoiar a criação e desenvolvimento de empresas inovadoras e 
de se conjugarem apoios públicos e privados, complementados com mecanismos de 
capital de risco e assistência técnica na concretização dos projectos;

9. Sublinha que a maior parte das iniciativas que irão possibilitar a inovação provém do 
sector empresarial, sendo por isso fundamental uma colaboração mais estreita com as 
universidades e os centros de investigação;

10. Recomenda que todos os cidadãos sejam levados a participar na inovação e sejam 
capacitados para inovar e desenvolver um espírito empresarial; apoia a proposta da 
Comissão de um projecto-piloto europeu no domínio da inovação social, bem como a sua 
proposta de tornar a inovação social uma prioridade central dos programas do Fundo 
Social Europeu (FSE); considera que a política de inovação deve ser considerada em 
sentido lato, não apenas como inovação técnica, mas, mais do que até agora, como 
inovação social e de serviços, contribuindo para melhorar a organização da cooperação 
entre as pessoas e assistindo a produção directa de serviços e a produção industrial, a qual 
necessita de uma melhor organização do trabalho e das vantagens competitivas que podem 
ser obtidas com a ajuda de novos serviços; insta a que o FSE atribua prioridade à 
necessidade de investir em competências, no emprego, na formação e na reciclagem 
profissionais, com vista à criação de mais e melhor emprego numa economia mais 
sustentável, tendo em conta a eficiência em termos energéticos e de utilização dos 
recursos;

11. Insta a Comissão a colaborar mais estreitamente com os Estados-Membros para elaborar 
previsões a médio e a longo prazo das competências requeridas pelo mercado de trabalho 
e para fomentar parcerias entre universidades e o sector empresarial com vista a promover 
a transição dos jovens para o mercado de trabalho e a contribuir, simultaneamente, para a 
criação de uma sociedade inovadora e baseada no conhecimento, para o desenvolvimento 
da investigação aplicada e para a criação de melhores perspectivas de emprego para os 
licenciados;

12. Observa que, apesar do aumento da participação de mulheres nas áreas da investigação e 
da tecnologia, os últimos dados da Comissão apontam para uma percentagem de mulheres 
em lugares de topo da carreira académica de apenas 19%, apesar de as mulheres 
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representarem mais de metade dos estudantes universitários1;

13. Nota que, em tempos de crise, é essencial atrair os jovens para os novos tipos de empregos 
disponíveis e assegurar que os programas de qualificação profissional promovam o acesso 
dos jovens ao mercado de trabalho, para que estes últimos possam aproveitar o potencial 
de criação de emprego, combater o elevado desemprego entre os cidadãos com menos de 
25 anos de idade e capitalizar a aptidão da geração mais jovem para utilizar as novas 
tecnologias;

14. Insta a que se envidem esforços para superar a insuficiência de qualificações no domínio 
da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática; salienta a importância de 
reforçar a qualidade da formação, facilitar o acesso à aprendizagem ao longo da vida e à 
formação profissional, promover a formação contínua dos trabalhadores e tomar medidas 
para que o acesso à formação e a sua organização sejam inclusivos e não discriminem as 
mulheres; considera, contudo, que estas medidas devem visar, principalmente, os 
trabalhadores que executam tarefas que requerem menos qualificações do que as que 
executavam anteriormente e que correm o risco de perder o emprego devido à introdução 
de novas tecnologias e os trabalhadores que se tornaram excedentários por não possuírem 
as competências requeridas pela reestruturação e pela conversão; refere igualmente a 
necessidade de desenvolver plenamente todas as actividades de formação, a todos os 
níveis, a fim de reforçar a criatividade, a capacidade de inovação e o empreendedorismo;

15. Sublinha a importância de elevar o nível da aprendizagem ao longo da vida e de 
desenvolver actividades de formação para todos com vista a reforçar a inovação ecológica 
e o empreendedorismo e a assegurar a capacidade dos trabalhadores para adaptar as suas 
competências às necessidades do mercado de trabalho de uma economia mais sustentável, 
alicerçada em conceitos de formação baseados nas competências; insta os Estados-
Membros, os empregadores e os trabalhadores a reconhecerem a gestão das competências, 
a formação e a aprendizagem ao longo da vida para a inovação como uma 
responsabilidade partilhada, conforme estabelecido no acordo-quadro dos parceiros 
sociais de 2002 relativo à aprendizagem ao longo da vida; 

16. Sublinha a importância da simplificação das regras e dos procedimentos aplicáveis ao 
acesso aos programas de investigação europeus;

17. Salienta a importância da criação, aos níveis europeu e nacional, de condições favoráveis 
e incentivos para aumentar a participação em estudos de doutoramento, bem como a 
participação na investigação inovadora, no intuito de evitar a fuga de cérebros e de 
permitir que a UE obtenha benefícios substanciais, reforçando a sua competitividade 
graças à investigação e a estudos avançados e inovadores;

18. Sublinha a importância da integração da inovação no ensino em geral e na aprendizagem 
ao longo da vida, tendo em vista a criação de uma mão-de-obra apta a responder às 
necessidades de mudança de uma economia social de mercado sustentável e inovadora 
que oferecerá empregos novos, de qualidade e duradouros;

                                               
1 Comunicado de imprensa intitulado "She Figures 2009 – major findings and trends", Comissão Europeia, 2009, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en.
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19. Considera que deve ser urgentemente criado um espaço europeu de investigação eficaz, no 
qual a cooperação assente essencialmente na colaboração voluntária entre Estados-
Membros; salienta que é necessário eliminar os obstáculos à mobilidade dos 
investigadores e criar uma infra-estrutura de investigação europeia avançada; insta os 
novos Estados-Membros a dedicarem uma atenção particular aos investigadores para que 
o seu potencial seja utilizado da melhor forma;

20. Apoia o objectivo de aumentar o número de investigadores da UE em um milhão até 2020 
e observa que um investimento dessa amplitude terá um efeito multiplicador significativo 
no emprego, mas insiste em que se trata de um objectivo muito ambicioso que requer o 
estabelecimento de objectivos para cada país e a realização de esforços consentâneos; 
salienta que o sector público não dispõe necessariamente de fundos orçamentais 
suficientes para o efeito, pelo que, embora seja muito necessário aumentar o número de 
lugares para investigadores em estabelecimentos do ensino superior e em institutos de 
investigação públicos, a maior parte dos novos investigadores irá trabalhar no sector 
privado; observa que mais importante do que o número de investigadores é o carácter 
inovador do seu trabalho, a qualidade da sua formação, a divisão europeia do trabalho no 
domínio da investigação, os recursos consagrados à investigação e a qualidade dessa 
investigação;

21. Salienta que, perante o défice de estudantes do ensino superior nas áreas científicas e 
tecnológicas, é necessário garantir que nenhum estudante deixe de prosseguir os seus 
estudos ou seja limitado na escolha do estabelecimento de ensino por motivos 
económicos, sendo para isso necessário continuar a promover o acesso a empréstimos 
bancários que possam ser parcialmente financiados pelos Estados-Membros;

22. Convida ao lançamento de uma iniciativa específica da UE para atrair raparigas para as 
profissões MINT (matemática, informática, ciências naturais e tecnologia) e para 
combater os estereótipos que ainda dominam estas profissões; sublinha que os meios de 
comunicação social e o ensino desempenham um papel crucial na luta contra esses 
estereótipos;

23. Sublinha a necessidade de promover políticas que incentivem os investigadores a 
permanecer nos Estados-Membros da UE, proporcionando-lhes condições de trabalho 
interessantes nos institutos de investigação públicos;

24. Salienta a importância de reduzir a burocracia e eliminar os obstáculos à mobilidade dos 
investigadores, para que estes possam introduzir na União Europeia novas ideias e 
soluções e tecnologias inovadoras provenientes de outras economias inovadoras;

25. Recomenda que a inovação seja igualmente promovida através de projectos do sector 
público transnacionais conjuntos, da eliminação dos obstáculos legislativos ao recurso aos 
contratos públicos para promover a inovação, da orientação no sentido de estabelecer um 
objectivo mínimo para a proporção de contratos públicos destinados a promover a 
inovação, através de uma melhor coordenação, em relação ao que foi deito até à data, do 
financiamento público da UE, dos Estados-Membros e regional, bem como da redução da 
burocracia que lhe está associada, facilitando assim a participação, nomeadamente das 
PME, através de uma maior utilização dos dados publicamente disponíveis, da facilitação 
do acesso aos resultados da investigação e da sua utilização e mediante a adopção de 
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medidas destinadas a promover o investimento de capital de risco em empresas com 
potencial de crescimento;

26. Considera que, na UE, a exploração comercial dos resultados da investigação é muito 
lenta ou inadequada, pelo que recomenda a criação de viveiros de empresas que procurem 
a inovação activamente, estejam em contacto com instituições de ensino superior e de 
investigação e tenham como missão promover a exploração comercial dos resultados da 
investigação, nomeadamente através de contactos com empresas, ou ajudando a encontrar 
investidores providenciais ("business angels") ou capital de arranque para a criação de 
novas empresas;

27. Sublinha que, para fomentar a procura e o mercado de produtos inovadores, é necessário 
promover a inovação mediante a criação de novas oportunidades de mercado;

28. Observa que os projectos de investigação a financiar devem visar a obtenção de resultados 
substanciais e que a produtividade do trabalho de inovação deve ser avaliada com recurso 
a indicadores de acompanhamento adequados;

29. Sublinha que, para que a iniciativa União da Inovação seja perfeitamente bem sucedida, é 
necessário adoptar uma abordagem integrada na formulação de políticas e na concepção 
de instrumentos relacionados com a investigação e a inovação, assegurar uma sólida 
coordenação entre as instituições e associar, de uma forma plena e directa, todas as partes 
interessadas às escolhas e às tomadas de decisões.
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