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Introdução

A importância da inovação para a Europa é evidente. A União Europeia necessita de inovação 
para impulsionar a sua competitividade global, solidificar a sua base de conhecimento, 
melhorar a sua posição económica e abordar os grandes desafios sociais do século XXI. 

Até ao momento, a iniciativa “União da Inovação” constitui a tentativa mais importante e 
concreta de uma política da inovação integrada a nível europeu. O sucesso desta política 
depende de uma cooperação bem coordenada e do maior envolvimento possível de todos os 
intervenientes a nível comunitário, regional, nacional e europeu. 

Os esforços destinados a estimular a inovação através da conclusão do mercado único, bem 
como uma forte política industrial e comercial atenta à segurança do abastecimento de 
matérias-primas, são primordiais.  

Tendo em conta o envolvimento de todos os parceiros e o seu entusiasmo, devem existir 
elementos suficientes para uma reflexão. Este documento de trabalho é o ponto de partida 
para criar uma inovação conjunta.

Atribuir o poder aos cidadãos – inovação centrada nas pessoas:

Apesar de a União da Inovação procurar soluções para os grandes desafios sociais, o 
documento continua a ser pouco claro quanto às formas como os cidadãos serão directamente 
envolvidos na inovação. As necessidades dos europeus devem constituir a principal prioridade 
no fomento da inovação, permitindo que os cidadãos sejam integrados como co-criadores. 

A Comissão reconheceu, e bem, que existem lacunas a nível das competências entre o ensino 
e a investigação e inovação. Os sectores público e privado devem investir na rectificação 
dessas lacunas estimulando projectos como, por exemplo,  “ensino para a criatividade/ensino 
para inovar” a fim de promover uma sociedade inovadora utilizando uma abordagem 
ascendente. A economia europeia deve partir de uma sociedade baseada no conhecimento. 

Inovação social: 

A União para a Inovação tem de melhorar o retorno da investigação europeia – não apenas em 
termos de rendimentos tecnológicos ou comerciais, mas também em termos de retorno social.   
Uma vez que a Europa enfrenta sérios desafios sociais, a Comissão Europeia baseou as suas 
ideias, correctamente, nesses aspectos. Esses grandes desafios necessitam de inovações 
técnicas e de inovações sociais; estas não podem ser encaradas separadamente e devem ser 
utilizadas lado a lado e em simultâneo. A inovação social deve beneficiar de todas as medidas 
de apoio dedicadas à inovação em geral. 

A intenção da Comissão Europeia de lançar uma iniciativa-piloto de Inovação Social 
Europeia até 2011 (compromisso n.º 7 da União da Inovação) é muito bem-vinda. Contudo, 
não é suficiente ter um projecto-piloto isolado. A inovação social deve ser incluída – sempre 
que se justifique – nas parcerias de inovação, a começar pelo projecto-piloto relativo ao 
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envelhecimento saudável. 

A inovação especial é multifacetada, incluindo, por exemplo, inovação instigada pelo sector 
público e inovação social adoptada em processos sociais e de gestão. É necessário dedicar 
especial atenção ao apoio à inovação de processos e da gestão (por exemplo, economias de 
energia ou processos de trabalho). 

Desfragmentação das políticas e do financiamento: 

Na Comunicação sobre a União da Inovação, reconhece-se que todo o sistema de programas 
de investigação e inovação da UE se tornou demasiado complexo. A Comissão apela, pois, a 
uma simplificação. Uma forma de a alcançar – especialmente para as PME – pode ser a 
introdução de um “balcão único”. Desta forma, cria-se um balcão (serviço) em que as PME, 
os investigadores, as universidades, os centros de investigação, as regiões, as empresas, etc., 
se podem candidatar a financiamento europeu, nacional e local para investigação e 
desenvolvimento. Este “balcão único” poderia igualmente prestar serviços como a 
apresentação de vários actores às futuras parcerias europeias de inovação.

A Europa precisa de uma nova abordagem do financiamento da inovação, a fim de chegar a 
pequenas empresas dinâmicas e inovadoras e de as ajudar a crescer. São necessárias novas 
parcerias para a partilha dos riscos, bem como para melhorar as possibilidades de combinar 
fundos entre os instrumentos disponíveis, se necessário também numa base transnacional. 
Além disso, para impulsionar a inovação social, os fundos necessitam de financiamento a 
nível da UE.

Contratos públicos:

Como reconhece a Comissão na sua Comunicação sobre a União da Inovação, os contratos 
públicos representam 17% do PIB da UE e podem constituir, portanto, um instrumento 
importante para criar um ambiente propício à inovação (compromisso n.º 19 da União da 
Inovação). Apesar de vários incentivos, existem actualmente poucos contratos públicos, 
mesmo em adjudicações pré-comerciais, dedicados a produtos e serviços inovadores. A 
pergunta que se põe é a seguinte: como podemos estimular estes contratos públicos? 
Responsabilizando os governos ou definindo metas (vinculativas)? O que podemos aprender 
com exemplos como o dos Países Baixos ou o dos Estados Unidos?

Propriedade intelectual – Patente da União e jurisdição europeia em matéria de 
patentes:

Um sistema de DPI forte e equilibrado é uma das condições estruturais mais importantes da 
inovação. Por conseguinte, a UE tem de elaborar uma estratégia exaustiva para a propriedade 
intelectual. 

Não é aceitável que os custos de uma patente na Europa possam ser dez vezes superiores às 
despesas com a mesma patente nos EUA ou no Japão. A unificação dos sistemas nacionais de 
patentes na Europa está em discussão desde o final da década de 1960, mas com pouco 
sucesso. 
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A intenção da Comissão de instituir uma patente da União (compromisso n.º 14 da União da 
Inovação) é fortemente apoiada. Pede-se aos Estados-Membros que apresentem um acordo 
em 2011 e evitem eventuais procedimentos de cooperação reforçada entre Estados-Membros 
dispostos a aplicá-los. O direito ao registo de patentes é demasiado importante para ser 
fragmentado no mercado único da inovação. 

Em simultâneo com a criação de uma patente da União, importa também abordar sem demora 
uma jurisdição europeia em matéria de patentes. 

São necessários uma actividade e um mercado à escala da UE para comercializar e partilhar 
propriedade intelectual, incluindo a facilitação do acesso a PI não utilizada.

Indicadores:

A fim de avaliar a execução da União da Inovação e de acompanhar a investigação e 
desenvolvimento e a inovação nos Estados-Membros, é importante possuir indicadores de 
inovação bem concebidos. A iniciativa baseada em métricas intitulada STAR, em curso nos 
Estados Unidos da América, pode servir como exemplo ou ser utilizada como orientação para 
facilitar a identificação dos indicadores que possam reflectir melhor a intensidade da 
investigação e desenvolvimento e da inovação. O indicador deve incidir nos resultados e nos 
impactos, assegurando a comparabilidade internacional. 

Parcerias europeias de inovação (PEI):

No quadro da União da Inovação são criadas parcerias europeias de inovação (PEI) 
(compromissos n.ºs 20 e 21 da União da Inovação). As PEI introduzem um novo conceito 
inovador destinado a criar sinergias entre actuais e futuras iniciativas europeias e dos 
Estados-Membros no domínio da inovação, bem como a maximizar e acelerar a apresentação 
de resultados e benefícios para a sociedade europeia. 

As PEI não podem aludir a um novo programa, antes devem funcionar como um instrumento 
que proporcione estabilidade definindo critérios mínimos na investigação e desenvolvimento. 
O valor acrescentado das PEI em comparação com as Iniciativas Tecnológicas Conjuntas, a 
programação conjunta, os Programas de Formação para Executivos, o Espaço Europeu da 
Investigação, o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia e a iniciativa da UE em prol dos 
mercados-piloto reside no facto de não se tratar de um programa de investigação ou inovação 
adicional, mas de um instrumento para coordenar os programas existentes e eliminar, 
portanto, a actual fragmentação. Para serem bem-sucedidas, as PEI devem fixar objectivos 
ambiciosos mas viáveis, que inspirem os cidadãos e as empresas. Os exemplos de objectivos 
inovadores ambiciosos podem incluir:

 habitações sem emissões de CO2 até 2020;
 redução em 50% do CO2 provocado pela circulação de veículos até 2016;
 eliminação de todos os aterros sanitários até 2020;
 esperança média de vida de 80 anos na UE;
 recuperação de 95% das terras raras até 2025.

A primeira parceria-piloto, relativa a um envelhecimento activo e saudável, foi calorosamente 
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saudada pelo Parlamento Europeu e define um objectivo claro: 

 Acrescentar dois anos à esperança de vida saudável.

Impulsionar o papel das PME:

As PME desempenham um papel muito importante para o sucesso da inovação. A União da 
Inovação reconhece que as PME podem prestar um contributo amplo e significativo. Para 
reforçar o papel das PME, deve garantir-se acesso suficiente ao capital (compromissos n.ºs 11 
e 12 da União da Inovação) e diminuir os encargos administrativos.

Dar maior relevo às regiões:

As regiões são essenciais para estimular as actividades económicas locais, dado que 
proporcionam as infra-estruturas de investigação, energia e mobilidade. Nunca é demais 
salientar a importâncias das regiões. Elas devem, pois, desempenhar uma função activa e vital 
nas parcerias europeias de inovação.


