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SUGESTÕES

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

1. Saúda a comunicação da Comissão, que faz o balanço dos primeiros três anos da 
actividade do Fórum Universidades-Empresas da UE e apresenta os desafios para o futuro, 
tais como o apoio à inovação, o desenvolvimento do empreendedorismo e o fomento da 
transferência de conhecimentos;

2. Reconhece que os desafios descritos na comunicação não são novidade; considera, no 
entanto, que um diálogo e colaboração contínuos aos níveis regional, nacional e europeu, 
incluindo uma troca de melhores práticas no que diz respeito a programas e instrumentos, 
é determinante para o estabelecimento de laços mais estreitos entre universidades e 
comunidades empresariais, colmatando assim possíveis barreiras culturais, institucionais e 
operacionais entre elas;

3. Reconhece o facto de existirem notórias diferenças entre universidades europeias, no que 
respeita à sua dimensão, disciplina, nacionalidade e tipo; considera, no entanto, que cada 
uma delas poderia beneficiar, segundo critérios próprios, da colaboração com a 
comunidade empresarial, desde que haja uma clara percepção do verdadeiro contexto em 
que as suas capacidades de investigação e educação são desenvolvidas;

4. Sublinha a necessidade de as empresas aumentarem a sua capacidade de absorção para 
usar e transformar o conhecimento científico gerado pelas universidades promovendo a 
investigação interna e exercendo uma política activa de recrutamento de doutorados e 
investigadores;

5. Sublinha que o diálogo e a colaboração entre universidades e empresas devem basear-se 
na reciprocidade, incentivando uma universidade mais empreendedora e empresas mais 
viradas para o conhecimento; reitera que isto é possível sem comprometer a 
independência, a autonomia e o carácter público das universidades;

6. Atribui grande relevo à transferência de conhecimento num ambiente aberto; reconhece 
que há diferentes instrumentos para a concretizar, tais como publicações e seminários, 
serviços de transferência de tecnologias, cooperação regional, empresas emergentes (start-
ups) e empresas derivadas (spin-offs), colaboração em investigação e mobilidade de 
investigadores; considera, no entanto, que a dimensão social e humana da interacção é de 
suma importância; por conseguinte, apoia convictamente iniciativas que promovam uma 
interacção directa entre universidades e empresas;

7. Considera que uma maior mobilidade dos investigadores, tanto a curto como a longo 
prazo, para além das fronteiras nacionais e entre o meio académico e as empresas, 
respeitando a igualdade entre homens e mulheres, é essencial para reforçar a transferência 
de conhecimento; a este respeito, apela aos Estados-Membros e à Comissão para que 
revejam seriamente o actual quadro normativo e financeiro e reduzam as barreiras 
desnecessárias à mobilidade, prestando especial atenção ao reconhecimento das 
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qualificações académicas; apela às universidades que criem carreiras mais flexíveis e 
bidireccionais para o seu pessoal;

8. Insta a Comissão a criar incentivos para o desenvolvimento de um mercado europeu da 
propriedade intelectual que permita às universidades, instituições públicas de investigação 
e pequenas empresas encontrar parcerias, investidores e preços mais justos para os seus 
direitos de propriedade intelectual, as suas competências e os seus conhecimentos; salienta 
que a gestão profissional dos direitos de propriedade intelectual poderia ser reforçada na 
maioria das universidades;

9. Reconhece que a educação e a investigação precisam de reforçar a sua abordagem 
multidisciplinar ao conhecimento, e ,como tal, considera que tanto universidades como 
empresas poderiam tirar benefício de um desenvolvimento conjunto de competências 
interdisciplinares e em matéria de empreendedorismo; destaca iniciativas bem sucedidas 
tais como estágios para estudantes e pessoal, empresários como professores convidados, 
cursos bidireccionais e pessoal conjunto;

10. Salienta que a participação conjunta de universidades e empresas em parcerias público-
privadas, tais como as plataformas tecnológicas europeias, as iniciativas tecnológicas 
conjuntas e as comunidades de conhecimento e inovação, permitiria a valorização do 
conhecimento e ajudaria a UE a responder aos grandes desafios que enfrenta; a este 
respeito, remete para as orientações existentes da iniciativa Parceria Responsável;

11. Convida as autoridades nacionais, regionais e locais a continuar a explorar e a financiar 
procedimentos, em parceria com o sector privado, que reforçem a interacção entre 
universidades e empresas e que eliminem  os obstáculos administrativos que a impedem;

12. Reconhecendo que cada colaboração requer uma abordagem própria e que existem 
diferentes tipos de mecanismos de cooperação, considera que se podem extrair 
ensinamentos de estruturas, exemplos, demonstrações e modelos bem sucedidos e que 
importa promover a difusão de exemplos de boas práticas e de histórias de sucesso, bem 
como o acesso a estas informações.


