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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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. Frisa a importância que assumem a investigação e o desenvolvimento para suplantar os 
desafios cruciais que a União Europeia tem de acometer, sobretudo no quadro da 
Estratégia UE 2020; recorda que a política de coesão contribui em ampla medida para 
financiar as actividades de investigação e desenvolvimento nas regiões;

2. Congratula-se com as propostas da Comissão destinadas a simplificar as formalidades 
administrativas inerentes às modalidades complexas e dispendiosas de abertura de 
concurso e execução dos programas-quadro de investigação, em especial a introdução 
progressiva de um financiamento baseado nos resultados e de elementos forfetários para o 
pessoal dos projectos em causa; propõe uma nova análise da regra denominada "um 
projecto por tema" e solicita a introdução de uma abordagem temática ascendente mais 
flexível para acelerar o processo que medeia entre a apresentação de ideias inovadoras e a 
respectiva concretização; frisa, porém, que, devido à imprevisibilidade inerente à 
investigação, existem projectos cujo resultado não é possível determinar de forma 
inequívoca à partida, mas que também comportam uma mais-valia; observa igualmente 
que as regras em matéria de auditoria devem poder ser interpretadas sem ambiguidades, 
para que se distinga claramente entre eventuais irregularidades e fraudes deliberadas;

3. Saúda a reflexão em curso no âmbito das instituições europeias sobre a indispensável 
simplificação da política de desenvolvimento regional tendo em vista uma maior 
transparência, o acesso mais fácil dos participantes com menor capacidade financeira, uma 
eficácia acrescida e um reforço da segurança jurídica na perspectiva dos beneficiários; 
entende que as boas práticas resultantes deste processo poderão ser úteis para a 
simplificação da aplicação do 7.º Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento 
(PQID);

4. Salienta que o acesso dos beneficiários aos projectos nos domínios da investigação e da 
inovação requer uma grande capacidade técnica e um bom conhecimento dos 
procedimentos administrativos e financeiros, e que, por conseguinte, esse acesso é 
extremamente difícil para os candidatos de menor dimensão, como as PME e os pequenos 
institutos de investigação situados em regiões periféricas; recorda que as PME 
representam cerca de 90% do tecido empresarial europeu e que é necessário assegurar que 
participem plena e eficazmente na utilização dos recursos do 7.º PQID;

5. Considera que os vários instrumentos de que a União Europeia dispõe no domínio da 
coesão, da investigação e da inovação deveriam ser aplicados de forma integrada em 
nome da eficiência; salienta a necessidade de estabelecer sinergias entre esses 
instrumentos e de remover os óbices a essas sinergias, harmonizando, nomeadamente, as 
regras em matéria de auditoria e de elegibilidade de custos, no intuito de simplificar a 
implementação pelos beneficiários;

6. Considera que o nível regional é o mais adaptado para estimular a investigação e a 
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inovação devido à proximidade entre as universidades, os organismos de investigação 
públicos, as grandes empresas, as PME e as autoridades públicas regionais e locais, 
nomeadamente no âmbito de agrupamentos ("clusters"); observa igualmente que estimular 
a investigação e a inovação a nível regional pode contribuir para atenuar as disparidades 
sociais e territoriais; insta, porém, os diferentes níveis (regional, nacional e comunitário) a 
melhor coordenarem os seus esforços no quadro de uma programação das actividades de 
investigação e desenvolvimento a nível europeu; insiste igualmente na necessidade de 
melhorar as relações entre a universidade e a indústria; 

7. Lembra que, à semelhança da política de desenvolvimento regional, o 7.º PQID assenta 
nos princípios de parceria e de co-financiamento; frisa a sua adesão a esses princípios de 
boa gestão e solicita que os mesmos sejam preservados apesar dos cortes na despesa 
pública determinados pela crise económica;

8. Recorda que o 7.º PQID se concentra nos projectos de grande amplitude susceptíveis de 
terem um impacto concreto na actividade económica, na inovação dos programas de 
produção e na garantia de uma produção futura com um forte valor acrescentado e, por 
conseguinte, a nível da criação de emprego e de aumento da capacidade concorrencial da 
União Europeia à escala mundial; assinala que o dinamismo gerado pelos projectos de 
excelência nos domínios tanto da investigação aplicada como da investigação fundamental 
tem repercussões positivas na globalidade dos territórios da União Europeia, 
independentemente do respectivo nível actual de desenvolvimento científico, 
especialmente quando se estabelecem sinergias mercê das dotações atribuídas à política 
regional, e completa eficazmente a missão fundamental de convergência cometida aos 
instrumentos da política de coesão, numa preocupação de desenvolvimento equilibrado e, 
simultaneamente, de competitividade; observa, contudo, que há que prestar atenção aos 
projectos de menor dimensão, susceptíveis de terem também um impacto concreto, por 
exemplo intensificando o elo entre inovação e integração social;

9. Solicita à Comissão que publique uma análise dos níveis de participação dos vários 
Estados-Membros no 7.º PQID; 

10. Frisa que a agudização das disparidades regionais em matéria de potencial de investigação 
e de desenvolvimento constitui um problema que cumpre acometer, não só no quadro da 
política de coesão, como também no da política de investigação e inovação propriamente 
dita;

11. Considera que cumpre incentivar os intercâmbios profissionais sem, todavia, favorecer a 
fuga de cérebros da União para outras partes do mundo e, no interior da União, dos países 
mais pobres para os mais ricos, o que seria contraditório com a política de coesão 
europeia.
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