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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 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 que a inovação, em todos os domínios do conhecimento e em todas as áreas de 
actividade económica e social, deverá ser norteada por critérios de defesa do interesse 
público, de melhoria da qualidade de vida das populações, de promoção do bem-estar 
social e de preservação do ambiente e dos equilíbrios naturais;

2. Sublinha que o conceito de inovação tem um carácter multidimensional, abarcando para 
além da investigação científica e do desenvolvimento experimental e tecnológico – a 
trave-mestra em que se apoia a inovação – também o desenvolvimento de novos 
processos, metodologias, modelos organizacionais e comportamentos;

3. Salienta que as áreas do ambiente, da saúde pública e da segurança alimentar estão entre 
aquelas em que se revela mais necessário um incremento dos esforços de inovação, 
envolvendo um reforço da base científica e tecnológica actualmente existente; sublinha 
que os futuros programas de investigação e de inovação da UE deverão contemplar estas 
áreas de forma adequada e proporcional aos enormes desafios que se colocam;

4. Considera como exemplos de domínios prioritários a serem alvo de esforços acrescidos ao 
nível do desenvolvimento das capacidades de ciência, tecnologia e inovação (CT&I): a 
eficiência do uso de recursos; a escassez de recursos; a valorização e tratamento de 
resíduos; as alterações climáticas; a conservação da natureza e da biodiversidade; a 
qualidade e segurança alimentares; as mudanças demográficas; as novas epidemias;

5. Considera que o investimento no desenvolvimento e o reforço das capacidades em matéria 
de CT&I, mais do que um meio para a mera valorização de ideias inovadoras susceptíveis 
de serem transformadas em produtos e serviços a lançar no mercado, constitui um meio 
necessário para ajudar a responder a vários dos problemas e desafios com que a 
Humanidade hoje se confronta;

6. Insiste em que a inovação deve constituir um elemento-chave das políticas públicas em 
áreas como o ambiente, a água, a energia, os transportes, as telecomunicações, a saúde e a 
educação; salienta a importância de promover uma difusão e uma absorção transversais da 
inovação, no sector público, nas empresas, especialmente nas pequenas e médias 
empresas, e na área da economia social;

7. Considera que o impulso acrescido às políticas de inovação deve constituir uma 
oportunidade para a modernização e o reforço dos serviços públicos, em domínios 
existentes e emergentes, num conjunto de sectores da vida económica e social, 
promovendo a sua qualidade e eficiência, a criação de emprego, o combate à pobreza e à 
exclusão social, bem como a coesão económica, social e territorial;

8. Relembra que nas áreas do ambiente, da saúde pública e da segurança alimentar, entre 
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outras, as instituições públicas de investigação e desenvolvimento (I&D) desempenham 
um papel insubstituível no apoio ao delinear de políticas públicas sectoriais, na avaliação, 
minimização e gestão de riscos públicos, na certificação, normalização e regulamentação, 
entre outras missões de capital importância que importa reconhecer e salvaguardar;

9. Toma nota das conclusões do Painel Europeu de Inovação de 2009, segundo as quais a 
crise económica e financeira está a ter um impacto desproporcionado em diferentes países 
e regiões, o que mina o objectivo da convergência; assinala com preocupação que os 
actuais constrangimentos orçamentais impostos aos Estados-Membros podem resultar em 
maiores restrições ao investimento em CT&I, cujos efeitos poderão ser muito negativos; 
partilha da opinião de que a iniciativa “União da Inovação” deve envolver todos os países 
e regiões e que se deve evitar uma “divisão da inovação” entre os países e regiões que 
mais inovam e os outros;

10. Considera que uma melhor coordenação de esforços no domínio da CT&I não deverá 
implicar um desinvestimento ou um sub-investimento na capacidade científica instalada 
em determinados países ou regiões em detrimento de outros, devendo, sim, significar o 
investimento no desenvolvimento de uma base robusta e coerente de I&D nos diferentes 
países e regiões, que tenha em conta as suas especificidades e graus diversos de 
desenvolvimento, como condição para se promoverem desejáveis sinergias e uma 
cooperação profícua;

11. Realça o papel crucial dos Fundos Estruturais na promoção dos investimentos em CT&I; 
considera que o Fundo Social Europeu e o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
têm um papel fulcral, respectivamente, na formação e qualificação dos trabalhadores no 
domínio da inovação e no financiamento de estratégias regionais de inovação, susceptíveis 
de terem impactos positivos no território, na melhoria das condições de vida das 
populações, na promoção da equidade e do bem-estar social e na preservação do 
ambiente; sublinha a importância de um reforço da política e dos objectivos da coesão, 
apoiando-se entre outros aspectos na inovação, no âmbito das Perspectivas Financeiras 
pós-2013;

12. Assinala que a existência de sistemas de CT&I robustos e eficazes é indissociável da 
existência de sistemas de ensino público de qualidade e inclusivos em todos os Estados-
-Membros, que estimulem o acesso de todos, sem discriminações, aos mais elevados graus 
de ensino; considera que uma atenção especial deverá ser dada às áreas das ciências e das 
engenharias, do ambiente e da saúde; salienta que nalgumas destas áreas, em vários 
países, anos de desinvestimento ou de sub-investimento conduziram a uma situação de 
franca carência de pessoal especializado, incluindo técnicos e investigadores, que urge 
inverter;

13. Defende que o avanço do conhecimento e das suas múltiplas aplicações não dispensa uma 
avaliação aberta e participada das implicações no plano ético, social e político dessas 
aplicações; alerta para a necessidade de promover e difundir a cultura científica na 
população em geral;

14. Considera que o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação deverão ser tidos 
em conta na definição das políticas de cooperação e de ajuda ao desenvolvimento; salienta 
que, mais do que apenas exportar tecnologia, a UE deverá desenvolver uma cooperação 
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genuína, que promova a incorporação do conhecimento local, a capacitação e o 
desenvolvimento de soluções para os problemas específicos dos países em 
desenvolvimento.


