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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. Recorda que a investigação e a inovação constituem motores essenciais para que a UE 
possa manter e reforçar a sua posição concorrencial e salienta a importância da política de 
coesão para o desenvolvimento da investigação e da inovação nas regiões; salienta, neste 
contexto, que a ajuda regional à inovação, à investigação e ao empreendedorismo foi 
aumentando, e com razão, ao longo das décadas; verifica que um montante de 
aproximadamente 86 mil milhões de euros a título de fundos da política de coesão - cerca 
de 25% de todo o orçamento da política de coesão - foi consagrado a esta vertente, 
solicitando à Comissão que analise se seria possível conferir a projectos de inovação a 
título dos Fundos Estruturais o mesmo nível de visibilidade que aos financiados ao abrigo 
dos programas-quadro; considera que, de acordo com os princípios e objectivos 
consagrados na Estratégia UE 2020 e na iniciativa emblemática "União para a Inovação", 
esta tendência deveria ser mantida, sendo que o desenvolvimento sustentável (incluindo 
do ponto de vista ambiental e social) deveria reflectir-se na atribuição dos fundos, com 
base numa política regional forte e dotada de recursos adequados; exorta a uma 
coordenação clara entre as actuais e as novas iniciativas no quadro da estratégia Europa 
2020, encorajando nomeadamente inovações na sociedade com base em parcerias 
"público-privadas-pessoais";

2. Salienta ser necessário encorajar uma maior coordenação e sinergias entre o futuro quadro 
estratégico comum de política regional e a futura estratégia comum de programas de 
investigação e de inovação, a fim de reforçar os ciclos de inovação europeus; exorta a 
Comissão a garantir as respectivas complementaridades e a indicar as modalidades da 
respectiva concretização; destaca, nesse sentido, as potencialidades para gerar sinergias 
entre as duas políticas que garantam a respectiva aplicação; salienta que o principal 
desafio para os Estados-Membros e as regiões reside na criação de sinergias entre os 
diferentes instrumentos de financiamento para a investigação e a inovação nos sectores 
tanto público como privado e de um financiamento de acompanhamento destinado a 
divulgar os resultados de tais projectos e a torná-los visíveis; solicita aos 
Estados-Membros que consagrem atenção à aplicação dessas políticas a nível nacional e 
regional, sobretudo nos casos em que fundos europeus diferentes são da responsabilidade 
de diferentes entidades nacionais, com vista a criar uma melhor complementaridade entre 
os programas relevantes;

3. Salienta que, numa altura em que os recursos financeiros não abundam, é crucial afectar 
os fundos a prioridades seleccionadas de forma inteligente nas regiões, de forma a atingir 
uma massa crítica; 

4. Solicita que, face à orientação futura da política de coesão em função da estratégia UE 
2020, a prioridade "Inovação" seja obrigatória para as regiões dos objectivos 1 e 2, e que 
essa prioridade se reflicta nos envelopes financeiros a todos os níveis; recorda, contudo, 
que estabelecer objectivos limitados para o aumento dos gastos com a investigação, o 
desenvolvimento e a inovação não conduzirá, só por si, a resultados, a menos que essas 
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medidas sejam acompanhadas pelo desenvolvimento estrutural global das sociedades; 

5. Convida a Comissão a propor, em alternativa, mais incentivos para a utilização dos 
subsídios dos Fundos Estruturais no domínio da inovação;

6. Advoga uma abordagem à inovação a nível local "de baixo para cima" e destaca a 
necessidade da participação activa e do envolvimento de todas as partes interessadas a 
nível local e regional na concepção e execução das respectivas estratégias regionais em 
matéria de inovação;

7. Convida as regiões a elaborar, em conformidade com a ideia da "especialização 
inteligente", estratégias de inovação adaptadas, baseadas em competências regionais, 
actuais pontos fortes e recursos regionais; recomenda que as regiões especifiquem de que 
forma as potenciais sinergias entre a ajuda dos Fundos Estruturais e os futuros programas 
de investigação e inovação podem ter uso prático tendo em vista criar agrupamentos 
internacionais fortes e competitivos e pólos regionais de excelência e, por outro lado, 
atingir o nível de outras regiões, reforçando desta forma a economia regional; 

8. Salienta, contudo, que, para além do interesse individual das regiões no crescimento 
económico, a UE, no seu conjunto, deveria ser vista como uma área de inovação, o que 
significa que as regiões se devem complementar de forma reforçada com o objectivo de 
estimular a competitividade internacional; apela, a este respeito, a uma articulação e uma 
coordenação acrescidas entre partes interessadas e autoridades a nível regional e entre os 
Estados-Membros e as autoridades europeias; congratula-se, a este respeito, com a 
assistência da Comissão, que pode proporcionar às regiões apoio precioso e garantir a 
elevada qualidade das estratégias, sem pôr em causa o princípio da subsidiariedade; 
salienta, neste contexto, a necessidade de desenvolver a cooperação territorial e o 
respectivo financiamento;

9. Apela a uma participação intergovernamental mais forte de medidas de Programação 
Conjunta e ao abrigo do Interreg III B, tendo em vista reforçar a cooperação a nível da 
investigação, do desenvolvimento e da inovação em toda a Europa, bem como a 
participação e o envolvimento dos novos Estados-Membros em todos os programas de 
investigação europeus;

10. Entende que as entidades locais e regionais devem ser encorajadas a inovar, 
nomeadamente através da continuação e reforço de iniciativas do tipo "Regiões do 
Conhecimento", "Laboratórios Vivos" e "Cidades Inteligentes" susceptíveis de fomentar a 
dimensão territorial da investigação e desenvolvimento;

11. Salienta que o conhecimento, por parte de todas as entidades envolvidas, da totalidade das 
possibilidades de financiamento constitui uma das exigências fundamentais dessa sinergia 
e dessa estratégia integrada; frisa que a sensibilização nesta matéria é igualmente 
financiada pelos Fundos Estruturais;

12. Recorda que a inovação constitui um conceito lato, a qual tem origem na interacção com o 
mercado (inovações baseadas na procura e no utilizador); está consciente da distância que 
separa os novos conhecimentos no campo da investigação da sua aplicação prática; 
recomenda assim, enquanto complemento necessário da excelência da investigação 
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tecnológica, que a ênfase seja dada, no contexto da ajuda regional, ao desenvolvimento da 
excelência regional, sobretudo nas universidades e nos centros de investigação, por um 
lado, e, por outro, ao apoio à aplicação, a fim de encorajar as empresas a desenvolver 
métodos inovadores, de tornar as inovações comercializáveis e de promover transferências 
de tecnologias e intercâmbios de saber-fazer, em benefício da comunidade;

13. Salienta a necessidade de estabelecer o conceito da "escala da excelência", que deve 
incluir o reforço das redes regionais que ligam os institutos de investigação, as 
universidades, as PME e outras partes envolvidas, de forma a criar agrupamentos, 
plataformas tecnológicas regionais e centros de excelência, com vista a ajudar essas redes 
a fazerem parte dos projectos e dos programas de cooperação da UE para a investigação e 
a inovação;

14. Exorta à criação de um Plano de Acção para a "Escala de Excelência" para a realização de 
infra-estruturas de investigação, a título do Fundo de Coesão e do FEDER, a fim de 
promover a participação destes países no próximo programa-quadro comum de 
investigação e inovação;

15. Salienta a importância das PME para o desenvolvimento local e regional e das economias 
da UE e para a competitividade industrial da União como um todo e que as mesmas 
constituem a sua principal fonte de emprego; dada a necessidade de assegurar que as PME 
beneficiem em maior grau da promoção da investigação e da inovação, considera que o 
apoio à inovação deveria centrar-se nas PME, que a carga burocrática deveria ser reduzida 
e que os programas de financiamento deveriam ser mais flexíveis; salienta, neste contexto, 
o valor acrescentado da política de coesão em tornar as PME regionalmente orientadas 
para negócios tradicionais mais inovadores, oferecendo melhor acesso à investigação 
orientada para aplicações práticas, transferências de tecnologia e inovação 
desenvolvimento de competências, promoção de uma cultura da inovação e, sobretudo, a 
internacionalização ou a promoção do espírito empresarial de vários tipos através de 
serviços de aconselhamento globais e de fácil acesso, incluindo sob a forma de iniciativas 
de "balcão único" para encorajar as PME a considerarem novas oportunidades e a 
utilizarem de forma mais adequadas os recursos regionais consagrados às mesmas; 
salienta, neste contexto, o potencial valor acrescentado de uma participação reforçada das 
PME nas comunidades de conhecimento e inovação (CCI);

16. Salienta que, no interesse da coesão e de tornar a economia europeia mais competitiva, 
devem ser tomadas medidas - inter alia para simplificar os procedimentos de participação 
e sensibilizar melhor para a situação - com vista a reforçar o acesso à investigação e à 
inovação por parte das PME, incluindo as que se situam nas regiões menos desenvolvidas, 
remotas e rurais;

17. Reconhece a validade tanto da abordagem de gestão centralizada do PQ7 e do PCI como 
da abordagem descentralizada dos Fundos Estruturais; salienta, contudo, a necessidade de 
harmonizar, na medida do possível, regras, processos e métodos, assegurando a necessária 
flexibilidade, a despeito das diferenças nos sistemas de governação; salienta que o 
financiamento destinado à investigação e à inovação aos níveis nacional e europeu tem de 
ser mais eficiente e eficaz e que há que apostar na optimização do financiamento tendo em 
vista desenvolver um plano de investigação e inovação estratégica a nível europeu; 
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considera que as excessivas exigências administrativas representam um sério impedimento 
à consecução dos objectivos da política de coesão, pelo que apela à promoção de medidas 
efectivas que permitam simplificar os procedimentos de concessão de subvenções e os 
sistemas de fiscalização;

18. Congratula-se com o desejo manifestado pela Comissão e pelo BEI no sentido de fazerem 
mais uso dos instrumentos modernos de financiamento, como, por exemplo, os fundos 
renováveis - para além dos mecanismos de partilha de riscos -, numa perspectiva de atrair 
mais investidores privados e de utilizar o financiamento público disponível de uma forma 
mais eficiente; recomenda expressamente que as partes interessadas a nível regional 
aproveitem estas possibilidades;

19. Exorta a Comissão a reforçar a sinergia entre os diversos instrumentos e fundos para 
encorajar uma abordagem plurifundos, examinar novas possibilidades de financiamento 
misto e alargar financiamentos cruzados com os Fundos Estruturais.
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