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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Livro Verde – Dos desafios às oportunidades: Para um Quadro Estratégico 
Comum de Financiamento da Investigação e Inovação da UE
(2011/XXXX(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia (Tratado UE) e o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (Tratado TFUE), nomeadamente os seus artigos 
relativos à investigação,

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão ‘Dos Desafios às Oportunidades: Para um 
Quadro Estratégico Comum de Financiamento da Investigação e Inovação da UE’ 
(COM(2011)0048),

– Tendo em conta a sua resolução, de 20 de Maio de 2010, sobre a implementação das 
sinergias entre os fundos afectados à investigação e à inovação ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 1080/2006, relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e ao Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico nas cidades e regiões, 
bem como nos Estados-Membros e na União1,

– Tendo em conta o relatório do comité de peritos "Towards a world class Frontier research 
Organisation - Review of the European Research Council's Structures - Review of the 
European Research Council's Structures and Mechanisms", de 23 de Julho de 2009,

– Tendo em conta o relatório do Grupo de Peritos Independentes sobre a Avaliação 
Intercalar do Mecanismo de Financiamento da Partilha de Riscos (RSFF), de 31 de Julho 
de 2010,

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de Novembro de 2010, sobre a simplificação da 
execução dos Programas-Quadro de Investigação2,

– Tendo em conta o relatório final do Grupo de Peritos sobre a Avaliação Intercalar do 
Sétimo Programa-Quadro, de 12 Novembro de 2010,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 9 de Fevereiro de 2011, intitulada 
"Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico 
e Social Europeu e ao Comité das Regiões em resposta ao relatório do Grupo de Peritos 
sobre a Avaliação Intercalar do Sétimo Programa-Quadro de Investigação, 
Desenvolvimento Tecnológico e Demonstração e ao relatório do Grupo de Peritos sobre a 
Avaliação Intercalar do Mecanismo de Financiamento da Partilha de Riscos" 
(COM(2011)0052),

– Tendo em conta as conclusões sobre a avaliação intercalar do Sétimo Programa-Quadro 
de Investigação (PQ7), incluindo o mecanismo de financiamento da partilha de riscos do 
3074.º Conselho da Competitividade (Mercado Interno, Indústria, Investigação e Espaço), 

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0189.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0401.
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de 9 de Março de 2011,

– Tendo em conta a sua resolução de  XXXX sobre uma União da Inovação: transformar a 
Europa para um mundo pós-crise1 ,

– Tendo em conta a sua resolução de  XXXX sobre a avaliação intercalar do Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Demonstração2,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Externos, da Comissão dos Orçamentos, da 
Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, da Comissão do 
Desenvolvimento Regional, da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e da 
Comissão das Pescas (A7-0000/2011),

A. Considerando que, com base na revisão do orçamento, a Comissão Europeia decidiu 
lançar um debate que visa melhorar a eficiência do financiamento da investigação e da 
inovação a nível nacional e da UE,  

B. Considerando que a UE se fixou o objectivo de aumentar as despesas em I&D a fim de 
que estas atinjam 3% do PIB até 2020, 

C. Considerando que as tendências actuais evidenciam uma grande pressão no sentido de 
congelar ou, mesmo, reduzir o orçamento europeu, num período em que os orçamentos 
públicos nacionais estão sujeitos a drásticas limitações; que o sector I&D&I é uma das 
áreas em que a cooperação europeia demonstrou possuir um verdadeiro valor 
acrescentado, o que mostra a necessidade de reafectar os recursos disponíveis da UE, 

D. Considerando que estamos a viver uma crise económica e social (que afecta os Estados-
Membros da UE de modos muito diferentes), e que a investigação, a educação e a 
inovação são instrumentos fundamentais, quer para a retoma económica e a criação de 
emprego, quer para a definição de um modelo de crescimento sustentável e inclusivo, 

E. Considerando que outras regiões e países do mundo investem cada vez mais em I&D&I e 
que o investimento da UE neste domínio deveria, por conseguinte, orientar-se no sentido 
do reforço da capacidade científica e de uma melhoria da capacidade de competitividade 
da UE, em geral, 

F. Considerando que, embora se registe um aumento dos recursos financeiros afectados pela 
UE às acções de I&D&I, os Estados-Membros da UE mais desenvolvidos sob o ponto de 
vista científico e tecnológico continuam a beneficiar da maior fatia dos recursos 
disponíveis a título dos vários regimes e programas de financiamento (incluindo os 
projectos de envergadura), o que perpetua a sub-representação de alguns Estados-
Membros e regiões europeias em termos de acesso a financiamentos e de participação,

G. Considerando que subsistem as desigualdades entre os Estados-Membros da UE no que 

                                               
1  Textos aprovados, P7_TA(2011)0000 (A7-0162/2011 –a aprovar na sessão plenária de Maio).
2  Textos aprovados, P7_TA(2011)0000 (A7-0160/2011 – a aprovar na sessão plenária de Junho).
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respeita às capacidades de financiamento do sector I&D, às estruturas industriais e aos 
sistemas de ensino superior,

H. Considerando que a grande importância das PME para a economia e o emprego na UE não 
se reflecte no montante das dotações financeiras destinadas a acções de I&D&I de que 
beneficiam,

1. Acolhe favoravelmente o Livro Verde da Comissão, que define um Quadro Estratégico 
Comum de Financiamento da Investigação e da Inovação, e entende que a articulação 
entre os programas de investigação da UE e os regimes de financiamento deve constituir o 
fulcro do novo Quadro Estratégico Comum;

2. Sustenta que os programas e fundos de investigação da UE e os Fundos Estruturais e de 
Coesão visam objectivos diferentes e que, consequentemente, deveriam manter-se 
separados, embora sendo complementares; 

3. Assinala a importância de preservar políticas de convergência e convida a Comissão a 
abrir caminhos de excelência para os Estados-Membros e as regiões insuficientemente 
representadas no programa-quadro mediante a criação de instrumentos adequados a 
intensificar a cooperação entre os Estados-Membros com uma forte participação e os 
Estados-Membros cuja participação é menor, bem como a reforçar, de modo substancial, 
as capacidades humanas e as infra-estruturas nestes últimos;

4. Recorda que, pese embora o facto de a excelência ser considerada como o principal 
critério geral para a concessão de financiamento, cumpre ter em conta que a natureza da 
excelência difere consoante o tipo de participante ou a natureza real do projecto de 
investigação e inovação (o critério de excelência aplicável a um instituto de investigação é 
diferente do aplicável a um investigador individual ou a uma PME, diferindo igualmente 
entre projectos de investigação fundamental  e projectos de investigação aplicada);

5. Solicita uma melhor coordenação entre as estratégias de investigação e inovação a nível 
local e regional, nacional e europeu, de modo a respeitar as especificidades dos diferentes 
contextos e a reforçar, simultaneamente, as respectivas possibilidades de 
complementaridade e de cooperação; considera que a partilha de informações e de 
resultados se reveste de uma importância fundamental neste contexto; 

Rumo a um novo Quadro Estratégico Comum 

6. Realça que o Quadro Estratégico Comum deveria assentar na ideia de que as diferenças de 
natureza e envergadura dos projectos em matéria de  I&D&I, bem como a multiplicidade 
dos regimes de financiamento, devem ser geridas de modo a que a coerência, a articulação 
e a complementaridade sejam asseguradas;

7. É sua convicção que as diferentes tarefas que integram o Quadro Estratégico Comum 
devem ser executadas em separado, mas em estreita articulação: o Instituto Europeu de 
Tecnologia (IET) deve agir sobretudo como uma rede das Comunidades de Conhecimento 
e Inovação (CCI), enquanto que o Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação 
(PCI) deve concentrar-se no apoio às PME inovadoras, não devendo, pois, ser 
necessariamente incluído no próximo programa-quadro; o próximo PQ deve abranger a 
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investigação em geral, e os Fundos Estruturas e de Coesão devem ser utilizados em 
estreita cooperação, mas permanecer separados;

8. Solicita que, como resposta adequada à actual crise económica e aos grandes desafios 
comuns, se especifiquem, simplifiquem e reorganizem os diferentes programas e 
instrumentos da UE existentes, se defina claramente o sistema de financiamento geral e se 
duplique o orçamento previsto para os programas de investigação e inovação da UE a 
partir de 2014 (com excepção do orçamento consagrado aos Fundos Estruturais e ao BEI); 
propõe, por conseguinte, um novo modelo de organização assente em três níveis 
diferentes de financiamento visando a estabilidade e a convergência;

1º Nível: Desenvolvimento de capacidades e de infra-estruturas

9. Propõe que este nível englobe os fundos da UE relativos às infra-estruturas (em 
sentido lato, incluindo as infra-estruturas institucionais) e o desenvolvimento de 
capacidades;

10. Preconiza que o regime de financiamento previsto neste nível compreenda os 
financiamentos fornecidos através do IET, a parte do programa-quadro relativa 
ao programa “Capacidades” e as acções Marie-Curie, a participação europeia no 
financiamento de projectos de envergadura, o acesso a empréstimos do BEI (no 
caso de projectos com um valor superior a 50 milhões de euros), as subvenções 
associadas às componentes do PQ supra mencionadas e a cooperação com os 
Fundos Estruturais associados às infra-estruturas;

11. Frisa a necessidade de financiar projectos de grande dimensão, como ITER, 
Galileo e a Iniciativa GMES (Vigilância Global do Ambiente e da Segurança), 
fora do programa-quadro, criando para os mesmos rubricas orçamentais 
autónomas, por forma a assegurar uma estrutura de financiamento transparente e 
fiável; sugere que estes projectos sejam parcialmente financiados mediante a 
emissão, pelo BEI, de obrigações destinadas ao seu financiamento (project 
bonds);

2º Nível: Potencial e consolidação

12. Considera que este nível deve compreender a investigação em geral, 
fundamental e aplicada, bem como as ciências sociais e as humanidades; na 
coordenação participam as universidades e os centros/institutos de investigação, 
embora se afigure pertinente incentivar a participação do sector industrial; 

13. Sustenta que as palavras-chave são a originalidade, a qualidade e o potencial dos 
projectos, e não só os resultados susceptíveis de ser comercializados;

14. Advoga que o regime de financiamento previsto neste nível seja coberto pelo 
sistema de subvenções concedidas pela UE a título do programa-quadro e pela 
cooperação com os Fundos Estruturais associados à I&D&I;
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15. Recorda que o Conselho Europeu da Investigação (CEI) deu provas da sua 
eficácia e demonstrou constituir um elemento de reforço do Espaço Europeu de 
Investigação (EEI); assinala a necessidade de aumentar a parte do orçamento 
destinada às subvenções para jovens investigadores e de reforçar as acções e 
iniciativas Marie Curie, favorecendo, assim, a mobilidade; apela à 
implementação das medidas necessárias para fazer face à situação precária dos 
trabalhadores científicos na UE como meio de atrair e reter os investigadores, 
tendo em mente que condições de trabalho precárias (ainda mais frequentes no 
caso das mulheres) constituem um obstáculo à consecução da excelência na 
Europa; 

3º Nível: Mercado e inovação orientados para a realização de objectivos comuns 

16. Considera que este nível respeita à comercialização de produtos e serviços e à 
criação de riqueza pública e que as PME inovadoras desempenham um papel 
essencial no desenvolvimento de produtos e serviços inovadores;

17. Reconhece que se impõe prestar particular atenção à participação das PME, a 
fim de poder explorar, de modo flexível e eficiente, novas ideias e oportunidades 
à medida que estas vão surgindo, abrindo novas perspectivas à inovação;

18. Preconiza que o regime de financiamento previsto neste nível seja coberto por 
fundos da UE associados ao PCI, com acesso a uma melhoria do risco de crédito 
facultado pelo FEI e empréstimos específicos do BEI (abrangendo, sobretudo, 
projectos de valor inferior a 50 milhões de euros), bem como pela cooperação 
com os Fundos Estruturais associados ao empreendedorismo; propõe, além 
disso, a criação de um novo instrumento de financiamento: o Banco UE-PME, 
que deveria operar em articulação com pontos de contacto nacionais e institutos 
financeiros designados pelos Estados-Membros; 

19. Considera que o Espaço Europeu de Investigação beneficiaria notoriamente da 
criação de um Banco de Investimento UE-PME para reforçar as políticas de 
inovação da UE, colmatando a lacuna subsistente: a fraca participação das PME 
nos programas da UE;

20. Assinala que uma maior participação das PME requer instrumentos de 
financiamento adequados que respondam às suas especificidades, incluindo uma 
margem acrescida de risco de erro tolerável; entende que, neste contexto, 
conviria ter em consideração os empréstimos a taxa reduzida, reembolsados em 
caso de êxito, com excepção dos custos administrativos;

*****

21. Sustenta que nem toda a inovação se fundamenta na investigação e que nem toda a 
investigação tem a inovação por objectivo; considera, por conseguinte, que a 
reorganização proposta deveria aplicar-se a todo o ciclo da inovação, desde a concepção 
inicial até à colocação no mercado, incluindo a inovação não tecnológica, ecológica e 
social;
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22. Recorda que a natureza altamente competitiva das actividades exercidas nos sectores 
científico, tecnológico e da inovação, bem como o desenvolvimento, a nível local, de 
capacidades científicas inovadoras, dependem da existência de um certo grau de 
duplicação e fragmentação, cuja ausência comprometeria a investigação em regime de 
colaboração;

23. Incentiva vivamente à aplicação de programas de formação para todos os participantes 
potenciais, em particular sobre a aplicação de normas de gestão, e exorta a Comissão a 
definir critérios de selecção, avaliação e análise dos projectos, tendo em conta os 
caminhos para a excelência; 

Directrizes para o próximo Programa-Quadro

24. Preconiza a adopção de uma abordagem científica e apela a uma atitude para com os 
participantes assente na confiança e na tolerância do risco, em todas as fases do sistema de 
financiamento;

25. Insta a que o Programa de Cooperação continue a ser o fulcro do PQ, reforçando as 
actividades transnacionais de investigação em regime de colaboração;

26. Advoga a consolidação da investigação multidisciplinar e o reconhecimento da dimensão 
social da investigação; recorda, nesse contexto, que os grandes desafios sociais (alterações 
climáticas, envelhecimento da população e sustentabilidade dos recursos) não podem ser 
enfrentados unicamente com base em respostas tecnológicas, pelo que a investigação 
europeia nos domínios das ciências sociais e das humanidades representa um elemento 
fundamental para garantir a sua gestão eficaz;

27. Solicita a manutenção de um equilíbrio entre projectos bottom-up (cooperação) e projectos 
top-down (“grandes desafios societais”), exortando a que se facilitem os projectos bottom-
up de dimensão reduzida;

28. Convida a uma intensificação da cooperação internacional mercê do reforço eficaz do 
desenvolvimento de capacidades e da instituição de parcerias equitativas com os países 
em desenvolvimento, a fim de poder responder mais cabalmente aos desafios mundiais;

29. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Contexto
A Comissão Europeia tomou a iniciativa de publicar um Livro Verde que procura definir um 
quadro estratégico comum de financiamento para a investigação e inovação para o período 
pós-2013. Este quadro comum estratégico conjuga os programas europeus - neste caso, o 
Programa-Quadro (FP) para a Investigação, o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia 
(EIT) e o Programa Quadro para a Competitividade e Inovação (CIP) - com os fundos 
estruturais/de coesão dedicados aos domínios da investigação e da inovação.

Propor um quadro comum para o conjunto de instrumentos e de programas de financiamento, 
apesar do seu nível desigual de financiamento e de enraizamento no contexto europeu, é, no 
meu entender, uma oportunidade para reforçar o Espaço Europeu de Investigação e para 
definir uma proposta que consiga articular de forma eficaz esse reforço com uma clara 
estratégia de convergência.
Neste relatório proponho uma reorganização dos instrumentos e programas existentes para 
responder aos desafios que a Europa enfrenta. Adicionalmente, e para casos específicos, 
proponho ainda a criação de um novo instrumento - um Banco Europeu de Investimento para 
as Pequenas e Médias Empresas (PME) - e o recurso a project bonds como complemento do 
quadro apresentado pela Comissão.

A proposta aqui apresentada tem como objectivos principais a estabilidade e a convergência.
Nenhuma estratégica comum terá qualquer hipótese de sair vencedora se continuarmos a 
mudar "as regras do jogo" a cada momento que passa; nenhuma estratégia de resposta à 
situação económica e social que vivemos actualmente poderá contar como seguro o 
investimento na investigação, no desenvolvimento e na inovação se continuarem a persistir as 
desigualdades e assimetrias endémicas no acesso aos fundos europeus disponíveis.

2. O edifício e os andaimes

A Europa é a região mundial mais rica, mas isso não tem sido sinónimo de um investimento 
global em investigação, desenvolvimento e inovação digno dessa condição. Estados Unidos, 
Japão, assim como os BRIC, têm tido investimentos superiores. É certo que, nos últimos anos, 
o investimento global europeu aumentou, mas isso não se traduziu numa Europa mais coesa, 
prevalecendo desigualdades muito significativas entre os diferentes países. Essas 
desigualdades traduzem-se por duas vias principais. A primeira, os países cientifica e 
tecnologicamente mais desenvolvidos continuam a beneficiar mais dos programas existentes à 
escala europeia. Veja-se, a título de exemplo, as listas dos "50 mais" dos beneficiários que 
acederam até agora aos fundos do 7PQ. Essas listas mostram que, tanto no plano das 
instituições académicas, quanto no plano da indústria, os novos Estados-Membros e as 
economias periféricas continuam muito sub-representados, quando não mesmo totalmente 
ausentes. A segunda via é a das enormes diferenças de investimento de país para país. Ainda 
que a Europa anuncie o objectivo de um investimento global de 3% em 2020, actualmente 
apenas 6 países investem acima dos 2% do seu PIB em investigação e inovação (Alemanha, 
Áustria, Dinamarca, Finlândia, França e Suécia), ao passo que 10 países têm um investimento 
inferior a 1% do PIB e 11 situam-se entre 1 e 2%. Se o critério for o investimento per capita, 
os países que têm maior percentagem de investimento coincidem nos primeiros lugares do 
top. Outros com investimentos mais modestos tanto em valor absoluto como em percentagem 
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do PIB - como é o caso do Luxemburgo - assumem lugares cimeiros quando a medida é a do 
investimento per capita. Nos lugares inferiores permanecem os novos Estados Membros e as 
economias periféricas.
Nesta Europa que soma desigualdade à desigualdade já existente é, assim, necessário garantir 
que o caminho a fazer é de aproximação aos que já estão melhor posicionados, de reforço da 
cooperação e, para que isso aconteça, é também necessário que os fundos de coesão sejam 
incluídos neste quadro comum como complementares, mas sem perder a sua autonomia.
A proposta aqui apresentada procura reflectir um quadro comum que tem em conta que o 
conhecimento não deve ser visto apenas como um bem potencialmente comercializável, 
garantindo a sua dimensão de bem público, que a inovação não resulta toda ela de 
investigação, nem que toda a investigação terá de ter como resultado a inovação, que é 
necessário criar uma base de articulação dos diferentes recursos disponíveis no sentido de 
garantir que, em resultado, temos um quadro que é consistente nas relações que são 
estabelecidas entre as fontes de financiamento e a natureza e a escala dos projectos. É ainda 
necessário ter em conta a dimensão social e os impactos sociais da investigação e inovação, 
assim como o seu estudo, na medida em que não podemos intervir de forma eficaz sobre 
sociedades que não conhecemos.
Independentemente da leitura que tenhamos sobre o projecto industrial em si mesmo, o 
exemplo do Airbus assume-se como um projecto onde claramente a Europa sai reforçada nos 
domínios aqui em discussão. Um projecto de longo prazo, altamente inovador, que articula 
diferentes recursos e que conseguiu posicionar-se no contexto global como um caso de 
sucesso. Entendo que o sucesso da reformulação proposta pela Comissão dependerá da 
capacidade de conseguir articular projectos desta natureza com outros de diferente escala e 
natureza, maximizando a cooperação ao mesmo tempo que respeita e salvaguarda as 
diferenças locais ou regionais e nacionais.

3. O efeito post-it

Em 1968, Spencer Silver criou um adesivo particular: colava sem deixar marcas, podia ser 
reutilizado. Essas características fizeram do produto um fracasso. O autor bem procurou 
mostrar as vantagens da sua inovação durante cinco anos, mas sem sucesso. Foi só em 1974 
que Art Fry, membro de um coro de Igreja, resolveu começar a usar o adesivo "falhado" 
criado pelo seu amigo porque estava farto de deixar cair os marcadores sempre que abria o 
seu livro de cânticos na página pretendida. Só em 1977 a criação de Spencer Silver passou a 
ser comercializada, com recepção no mercado apenas um ano depois. Hoje sabemos o que é o 
post-it e o sucesso que tem. Tinham passado dez anos. O exemplo do post-it mostra-nos de 
forma clara que não podemos apenas financiar inovações ou projectos que assegurem êxito 
imediato.

É por isso mesmo que é tão necessário saber distinguir claramente a natureza dos apoios e dos 
projectos, o que são apoios a redes ou projectos com estruturas já consolidadas do apoio ao 
reforço de infra-estruturas que necessitam de ser consolidadas, ou o que são apoios à 
capacitação ou a projectos de investigação. Saber distinguir é o que nos permite voltar a juntar 
de forma articulada e estratégica. O exemplo atrás apresentado ilustra ainda a necessidade de 
pensarmos um esforço comum que vá além dos prazos curto e médio.

Um caminho para a(s) excelência(s) - cujos critérios dependem dos actores em consideração -
não pode ser feito sem a alocação dos recursos necessários (daí a necessidade de reforçar 
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significativamente o montante de investimento) e sem uma aposta na simplificação e na 
redução dos "custos" burocráticos e administrativos. Os problemas persistentes fazem com 
que, muitas vezes, se premeie mais a excelência na redacção das propostas do que a 
excelência das propostas ela mesma. As duas condições atrás enunciadas são, assim, 
fundamentais para permitir alargar a diversidade geográfica e a natureza dos participantes nos 
programas europeus. Este caminho não pode igualmente ser feito sem se considerar a 
multiplicidade das disciplinas científicas, a natureza diversificada da inovação, o espaço para 
a originalidade e, se necessário for, para o falhanço, o papel social da ciência e da inovação e 
os diferentes períodos de consolidação necessários consoante os diferentes tipos e escalas dos 
projectos.

Finalmente, é ainda fundamental consagrar espaço para um equilíbrio entre os projectos 
destinados a responder aos grandes desafios societais e os projectos bottom-up, de forma a 
permitir espaço à curiosidade, uma dimensão fundamental à consolidação da actividade 
científica. O exemplo do post-it serve-nos ainda para relembrar que não sendo mercado o fim 
último da produção de conhecimento, por vezes, podem surgir excelentes oportunidades de 
mercado onde essa previsão está ausente.

4. A Europa que temos

Neste relatório procura fazer-se um esforço de reorganização dos instrumentos e programas 
existentes, em articulação com recurso a novos instrumentos, tendo por objectivo uma 
estratégia de soma positiva para os diferentes actores. Entende-se que a investigação e a 
inovação são ferramentas essenciais para a consolidação de uma estratégia de crescimento que 
se quer sustentável e inclusiva. Esta aposta é tão mais importante se considerarmos o actual 
contexto de crise económica e social.
O reforço da convergência a par da consolidação da capacidade competitiva global da União 
Europeia - fundada num modelo de cooperação - são parte da resposta para a recuperação 
económica e para um modelo de desenvolvimento assente no crescimento sustentável e na 
criação de emprego.
A Europa que temos tem muitas diferenças internas no que diz respeito às capacidades 
científicas e tecnológicas e aos tecidos industriais dos diferentes países. No entanto, há um 
elemento comum: a maior fatia da indústria europeia e aquela que mais contribui para a 
empregabilidade é composta por Pequenas e Médias Empresas. Por essa mesma razão, nos 
últimos anos multiplicaram-se os instrumentos para garantir a sua maior participação. No 
entanto, essa multiplicação não teve o efeito pretendido, sendo esta uma das dimensões mais 
críticas no quadro actual. Uma das razões para esse fraco envolvimento reside na inadequação 
dos instrumentos existentes, mais favoráveis às instituições académicas e às grandes 
indústrias. É, assim, necessário garantir que os instrumentos e programas existentes não 
tratam por igual o que é diferente por natureza. Foi com esse intuito que propus um modelo 
organizado em três camadas, que aqui apresento esquematicamente:
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Com efeito, e a título de exemplo, se para uma instituição académica os resultados de um 
projecto são medidos pelo número de publicações ou de citações e pelo reconhecimento dos 
pares, para uma Pequena e Média Empresa o mesmo conceito de resultado traduz-se antes na 
capacidade de introduzir no mercado um produto ou um serviço.
O modelo apresentado pretende, em suma, potenciar a articulação dos programas e 
instrumentos existentes com novos instrumentos e colmatar os desequilíbrios existentes em 
termos de acesso e participação.

Coerência e cobertura do sistema de investigação e de inovação europeu, desde as 
Universidades ao mercado, envolvendo também de forma mais efectiva os cidadãos e actores 
tradicionalmente arredados do processo, transparência e definição de regras claras podem, 
assim, sintetizar as propostas contidas neste relatório.


