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I. Contexto político do relatório:

Nesta era de recessão económica e, consequentemente, de escassez de recursos orçamentais, 
bem como de concorrência cada vez mais renhida ao nível mundial, torna-se determinante 
para a UE melhorar de forma sustentável a sua capacidade de inovação. Nesse sentido, a UE 
impôs-se o objetivo de se transformar numa «União da Inovação»1. O passado demonstrou 
que os investimentos da UE, de um modo geral, tanto na investigação e desenvolvimento 
como na inovação (I&D&I), falhavam muitas vezes os resultados desejados por falta de uma 
estratégia global abrangente: os apoios dispersavam-se demasiado, as decisões políticas 
estavam muito afastadas das situações concretas no terreno, e os intervenientes e os níveis 
administrativos muito pouco interligados. Essa época chegou agora ao fim. As tensões da 
situação orçamental e económica nos Estados-Membros e na UE puseram termo aos apoios 
indiscriminados. Por conseguinte, de futuro, os objetivos a financiar devem ser escolhidos 
com especial rigor. Nesse contexto será determinante a cooperação eficaz entre todos os 
intervenientes, a todos os níveis («networking excellence»).

Com vista a garantir uma utilização futura mais eficiente dos fundos estruturais, o legislador 
introduziu 11 objetivos temáticos («concentração temática»), bem como várias condições 
ex ante. De modo a manter, futuramente, fundos do FEDER para o objetivo temático n.º 1, as 
regiões terão de efetuar os seus investimentos em I&D&I com base nas denominadas 
«estratégias de especialização inteligente». Para o período de programação 2014-2020, o 
desenvolvimento de uma estratégia desse género constituirá um pré-requisito obrigatório, uma 
condição ex ante2, para o acesso aos fundos do FEDER para I&D&I3.

Atualmente, as regiões encontram-se na fase decisiva de criação das condições de 
financiamento para o próximo período de programação de 2014-2020. A Comissão Europeia 
está já, por conseguinte, a negociar os conteúdos dos acordos de parceria e dos programas 
operacionais com os Estados-Membros ou regiões. Nesse sentido, os Estados-Membros e/ou 
as regiões devem agora tratar das suas prioridades para a nova política de apoio, bem como 
das condições exigidas pela UE para o financiamento. Simultaneamente, as instituições da UE 
estão na fase de conclusão das negociações relativas ao quadro legislativo da nova política de 
coesão para 2014-2020. É neste contexto de tensão que surge o relatório.

Há enormes expectativas políticas relativamente à transposição deste conceito científico, que 
só há poucos anos viu a luz do dia e já está a ser aplicado como condição ex ante para o futuro 
financiamento estrutural. Também em termos científicos há grande expectativa quanto às 

                                               
1COM(2010)0546, p. 24 e outras.

2Artigo 2.º (novo) do regulamento-quadro; anexo V do regulamento-quadro, condicionalidade ex ante, 
ver também ficha informativa n.º 10 da Comissão Europeia sobre a condicionalidade ex ante; o 
objetivo do reforço da I&D&I abrange, nesse contexto, o desenvolvimento da excelência na I&I, um 
maior investimento das empresas na I&I, e ainda o reforço do «triângulo do conhecimento».

3Objetivo temático, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º do futuro Regulamento-Quadro 
2011/0276(COD), a seguir designado por regulamento-quadro, e do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento 
FEDER, versão de 03/06/2013.
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evidências da sua exequibilidade. Começam já a surgir alguns indícios dos desafios para os 
intervenientes, bem como dos primeiros riscos inerentes a este novo e exigente processo.

II. Estrutura do documento de trabalho:

Com este documento de trabalho, o relator tenciona apresentar uma base para a continuação 
dos debates em torno do relatório de iniciativa na comissão parlamentar. Começará por 
esboçar brevemente o enquadramento jurídico, bem como as tarefas que, consequentemente, 
incumbirão às regiões. Mediante um pequeno conjunto de perguntas e respostas, o relator 
procura em seguida esclarecer a estratégia S3, incluindo os desafios e riscos que esta acarreta 
para os intervenientes, apresentando simultaneamente algumas «boas práticas».

III. A estratégia de especialização inteligente (S3):

A estratégia é complexa. Tentar defini-la afigura-se igualmente difícil. No final das 
negociações, a Comissão Europeia e o legislador acabaram por chegar a acordo em relação 
aos seguintes elementos:

1. Definição da Comissão Europeia e do legislador1

A «estratégia de especialização inteligente» engloba as estratégias de inovação nacionais e 
regionais que estabelecem prioridades para o desenvolvimento de vantagens competitivas. 
Para esse efeito, é necessário desenvolver capacidades de I&I que correspondam às 
necessidades das empresas, de modo a abordar com coerência a evolução do mercado e as 
possibilidades de negócio que vão surgindo. Simultaneamente, deve evitar-se a duplicação e a 
fragmentação de esforços ao nível da UE. 

2. Atuação necessária das regiões2

Nesse contexto, o quadro jurídico prevê os seguintes procedimentos para as regiões:
 Autoavaliação através de uma denominada análise SWOT, ou outra análoga: as 

capacidades, as necessidades e os resultados pretendidos têm de ser objeto de uma 
avaliação prévia. 

 Consequentemente, a estratégia S3 concentra os recursos num número limitado de 
prioridades de I&I.

 A estratégia contém medidas de estímulo ao investimento privado em RTD.
 Inclui também um sistema de controlo e supervisão3.
 Além disso, está previsto que os Estados-Membros introduzam um quadro que especifique 

os recursos orçamentais disponíveis para investigação e inovação, incluindo um plano 
plurianual, relacionado com projetos prioritários da UE [Fórum Europeu de Estratégias 
para Infraestruturas de Investigação (ESFRI)].

                                               
1 Artigo 2.º do futuro regulamento-quadro, resultados do trílogo, versão de 17/06/2013, tradução própria a partir 
do inglês, divisão em frases para melhor legibilidade, versão original EN.
2 Ver anexo V da proposta de regulamento-quadro e resultados do trílogo, ex-anexo IV.
3 A proposta de sistema de revisão não obteve a maioria.
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Além deste processo, a Comissão Europeia não realizará mais nenhuma avaliação do 
conteúdo das estratégias1. Não havendo qualquer estratégia, ou se, no momento da aprovação 
dos programas operacionais não estiver disponível um plano de ação que assegure a execução 
da estratégia até 2016, não haverá lugar ao pagamento de fundos do FEDER2 para o objetivo 
temático de I&D&I3.

IV. Perguntas e respostas

1. A imposição obrigatória desta estratégia, por um lado, e a necessária flexibilidade da 
abordagem regional («place-based approach»), por outro lado, não dão azo a um 
conflito? A condicionalidade ex ante não corre o risco de se tornar mera formalidade?

A condicionalidade ex ante da estratégia S3 implica que cada região elabore uma estratégia 
própria, adaptada às suas necessidades. Em última análise, só as regiões podem determinar o 
que reforça o seu potencial de inovação. Simultaneamente, porém, o legislador apresenta 
requisitos gerais relativos à concentração temática e metodológicos para todas as regiões. No 
caso de incumprimento, a Comissão Europeia poderá suspender os pagamentos, para garantir 
a eficiência do apoio.
É difícil determinar o nível de profundidade adequado dos controlos. Em última análise, a 
Comissão Europeia apenas poderá verificar se as regiões aplicaram a metodologia requerida e se 
elaboraram uma estratégia, mas não o conteúdo dessa estratégia4. Neste conflito reside um certo risco 
(sistémico) de que as condições ex ante se transformem numa formalidade.

 Por conseguinte, a estratégia S3 não é, em si, uma fórmula mágica de êxito, mas apenas 
uma ajuda. Afinal, o motor decisivo não deve consistir na condicionalidade, mas antes no 
próprio interesse primordial das regiões num conceito de inovação adequado e abrangente 
para o futuro dos seus cidadãos. Se as regiões não entenderem a estratégia como 
oportunidade, não haverá resultados positivos, independentemente da forma com que se 
apresente o quadro legislativo. 

Se for devidamente executada, o desenvolvimento da estratégia será uma tarefa exigente e 
pesada para as regiões. Nesse sentido, as regiões devem definir estratégias de inovação muito 
amplas e a longo prazo, ultrapassando mesmo os requisitos legais e o próximo período de 
programação5.

2. A estratégia poderá assumir-se como um conceito de política de coesão de êxito para 
todas as regiões, independentemente do seu nível de inovação e de desenvolvimento?

À partida, cada região apresenta uma situação diferente em termos de infraestruturas ou de 

                                               
1 Artigo 17.º- n.º4-A) (novo) do regulamento-quadro, ainda em negociação: «avaliação da coerência»; 
orientações COM, parte I, de março de 2013, p. 16.
2 «Pagamento» na aceção de «pagamentos intercalares», artigo n.º 5 (novo) do artigo 17.º do regulamento-
quadro, versão do trílogo, de 10.6.2013.
3 Ver  artigo 17.º, n.º 1 e seguintes, não há ainda acordo definitivo, orientações COM de março de 2013, p. 18;
o montante deve ser proporcional ao progresso e ao tipo de fundo.
4 Ver parte III, n.º 2, e nota de rodapé 6.
5 Por exemplo, para outros fundos como o FSE e o desenvolvimento de outros objetivos temáticos.
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recursos humanos, com diferentes pontos fortes e fracos. Tendo isso em consideração, é 
também necessário que haja diferentes maneiras de reforçar os sistemas regionais de 
inovação. Em termos realistas, só muito poucas regiões poderão ser consideradas «líderes na 
inovação», por terem a capacidade de inventar inovações e tecnologias pioneiras. A maioria 
incluir-se-á entre os chamados «seguidores», que utilizarão as inovações de novas maneiras. 
A Finlândia, por exemplo, modernizou a sua base económica, a indústria da madeira e do 
papel, com o auxílio de nanotecnologias desenvolvidas noutros países. Só uma abordagem 
estratégica tão ampla poderá conduzir a uma transformação económica em todas as regiões, 
justificando assim a aplicação de fundos da política de coesão em I&I. De outro modo, partes 
dos fundos estruturais passariam a ser apenas um segundo programa de apoio à investigação.

 Por conseguinte, as condições-quadro devem ser concebidas de modo a permitir que cada 
região possa aproveitar a estratégia para avançar, independentemente da sua situação 
inicial. O objetivo temático n.º 1 do regulamento FEDER deve ser formulado da maneira 
mais abrangente possível. Deve passar a centrar-se claramente na inovação, em vez da 
investigação. Se o conceito da inovação for interpretado de maneira bastante alargada e 
com abertura tecnológica, todas as regiões se verão refletidas nele.

 Para o relator, existe o risco de as regiões se ocuparem sobretudo da temática de I&D.
Neste contexto, será certamente determinante, de acordo com as circunstâncias de cada 
região, ver também a inovação como algo orientado para o utilizador, não a associando 
exclusivamente à sua orientação tecnológica. Na base da estratégia deve estar um conceito 
amplo de inovação, não apenas no sentido tecnológico, muito menos só de alta tecnologia, 
mas também de «baixa tecnologia» ou mesmo nenhuma, de inovação aplicável na prática, 
como por exemplo no setor dos serviços, da melhoria de processos e da reforma de 
organizações, ou mesmo na área dos modelos empresariais, marketing, gestão de marca e 
design, da inovação ecológica ou social com o objetivo, entre outros, de enfrentar os 
desafios do envelhecimento ativo ou das mudanças demográficas.

 Coloca-se aqui também a questão dos montantes que serão disponibilizados pelos chefes 
de Estado e de Governo, e de qual a margem de manobra que as regiões ainda terão na sua 
distribuição. Mesmo no caso de regiões mais desenvolvidas, esses apoios não deixam de 
ser interessantes, pois de outra forma as regiões poderiam abdicar totalmente da estratégia, 
o que seria contrário ao objetivo proposto, e não deve suceder.

3. Por que é que o processo de descoberta «empresarial» é tão importante? Será realista 
uma abordagem ascendente? Os intervenientes estarão suficientemente integrados?

A comunidade científica e a Comissão Europeia congratulam-se com a nova abordagem 
ascendente da estratégia. Neste caso, ao contrário de anteriores estratégias de inovação, as 
decisões não vêm de cima. Em vez disso, a «visão de futuro» da região deve ser elaborada no 
quadro do denominado «processo de descoberta empresarial» («entrepreneurial discovery 
process») com as empresas relevantes, sejam elas PME ou grandes empresas, institutos de 
investigação ou outras partes interessadas1.
                                               
1 Nos termos do anexo I, ponto 4.3.2 do regulamento-quadro «graças ao envolvimento de autoridades 
de gestão nacionais ou regionais e outras partes interessadas, como sejam as universidades e outras 
instituições de ensino superior, a indústria e os parceiros sociais, num processo de descoberta 
empresarial.»
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 Na opinião do relator, é aí que reside o ponto nevrálgico da estratégia. É verdade que a 
decisão final continua a ser política. No entanto, sem uma participação suficiente das 
partes interessadas, não será possível avaliar devidamente os pontos fortes e fracos da 
região. Neste processo, a tónica principal recai sobre as «empresas». Naturalmente, são 
estas que sabem melhor o que corresponde às suas necessidades e ao seu potencial. Os 
institutos de investigação, universidades e instituições como, por exemplo, incubadoras de 
inovação, devem capacitar as empresas para serem inovadoras, por um lado através dos 
seus resultados de investigação orientados para o utilizador e, por outro lado, através da 
difusão de conhecimentos do seu pessoal. Consequentemente, serão depois as empresas 
recém-criadas (por exemplo «spin-offs»), ou outras já existentes, a criar produtos e 
serviços inovadores. São estas o motor da transformação económica da região e o reforço 
da competitividade. A estratégia da inovação só poderá funcionar mediante uma 
colaboração excelente entre estes intervenientes («triângulo do conhecimento») e com os 
decisores políticos (autoridades administrativas). 

 Neste contexto, interessa saber se as regiões envolvem suficientemente no processo os 
intervenientes relevantes, ou se tudo continua como dantes, e voltam a consultar apenas os 
protagonistas «do costume». Não saindo do círculo dos agentes já estabelecidos, não será 
possível encontrar uma visão de futuro. É por isso que é preciso contar, por exemplo, com 
os empresários de «amanhã». Além disso, o processo de descoberta empresarial deve ser 
muito mais aprofundado («descobrir») do que as consultas que antes se faziam.

 Isso só será possível com capacidades administrativas adequadas: as autoridades 
administrativas competentes terão de assumir uma mentalidade flexível e moderna, tanto 
para a seleção como para a moderação do processo das partes interessadas.

4. O horizonte temporal previsto para a elaboração da estratégia será realista?

As condições ex ante só foram propostas pela Comissão Europeia no outono de 2011. No 
entanto, a Comissão terá de aprovar os programas operacionais já nas próximas semanas e 
meses. As regiões que só agora começaram a elaborar as suas estratégias terão, em princípio, 
muitas dificuldades para apresentar uma estratégia pronta aquando da entrega dos programas 
operacionais. Corre-se assim, precisamente, o risco de não se concretizar suficientemente a 
pretendida participação intensiva das partes interessadas relevantes, e em especial das 
empresas - o referido «processo de descoberta empresarial»1. É por isso importante que o 
quadro jurídico preveja, em alternativa à apresentação da estratégia completa, a entrega de um 
plano de ação. Esse plano deve indicar os responsáveis pela elaboração da estratégia e o 
calendário de execução desta. O prazo de conclusão não poderá ultrapassar o final de 2016. Se 
analisarmos as regiões geralmente consideradas exemplares, constata-se que estas, em muitos 
casos, já trabalham há muitos anos ou decénios na elaboração das suas estratégias de inovação 
regionais. Isto demonstra que a estratégia consiste num processo de aprendizagem política 
para todos os participantes, que certamente se estenderá muito para além de um período de 
programação. Contudo, é preciso assegurar que não se trata apenas de reciclar «velhas» 
estratégias de inovação, repetindo assim os erros do passado, como por exemplo a deficiente 
integração das empresas regionais.

                                               
1 Ver pergunta 3.
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5. Quais os riscos inerentes à definição de prioridades? Como «corrigi-los»?

A especialização inteligente significa que um Estado-Membro ou região, tendo em conta os 
seus pontos fortes ou vantagens comparativas, estabelece prioridades para a promoção da 
investigação e da inovação, apoiando as áreas com maior potencial de efeitos sustentáveis. As 
prioridades são definidas com base no conhecimento estratégico sobre os ativos1, os desafios2, 
as vantagens competitivas e o potencial de excelência de uma região. Para esse efeito, é 
necessária uma autoanálise séria com base em indicadores adequados.

 A escolha das prioridades certas afigura-se problemática para quase todas as regiões, 
mesmo as «mais desenvolvidas»: as regiões temem «apostar no cavalo errado», caso os 
mercados não evoluam como esperavam. Receiam, assim, ficar mais vulneráveis a 
«choques externos». As empresas que não se reveem nas prioridades podem 
deslocalizar-se. É precisamente em tempos de crise que as regiões consideram que faz 
sentido apostar antes na diversidade económica. Frequentemente, as regiões têm o reflexo 
de continuar simplesmente a dar apoios aos seus velhos «clusters» ou a copiar modelos de 
êxito conhecidos. As partes interessadas querem também ver contempladas todas as suas 
áreas de atividade. São principalmente as PME que se preocupam com o retrocesso da 
maior parte da economia regional. Contudo, se a definição das prioridades for demasiado 
vasta, incorre-se nos erros do passado, voltando à dispersão dos apoios e retirando eficácia 
aos investimentos.

 É determinante encontrar a proporção certa de especialização e de abertura ou diversidade, 
evitando em especial ficar dependente de uma tecnologia (abertura tecnológica) ou de um 
setor. Isso é possível abraçando tecnologias, produtos e serviços que estejam relacionados 
com as áreas de competências e tecnologias bem-sucedidas já existentes na região, visto 
que, dessa forma, a difusão de conhecimentos terá mais êxito («diversidade 
inter-relacionada»).

 Assim, o ideal é concentrar os esforços em atividades que abranjam vários setores e 
domínios tecnológicos, e que produzam efeitos transversais em toda a economia 
(regional).

 O relator considera, além disso, que quanto mais rigorosa for a consulta das partes 
interessadas, bem como a elaboração da base de dados para autoanálise e do sistema de 
monitorização, menor será a probabilidade de algo correr mal.

 Caso, no entanto, haja indícios de desenvolvimentos indesejados, as regiões devem ter a 
possibilidade de ajustar os processos (mesmo no decurso de um período de programação).
Neste contexto, um sistema de monitorização robusto e bem concebido constitui um 
pré-requisito muitas vezes subestimado pelas regiões. Além disso, a realização efetiva 
desses ajustamentos exige coragem da parte dos decisores.

6. As regiões dispõem do aconselhamento e do acompanhamento necessários?

Naturalmente, devido às negociações em curso sobre os acordos de parceria e os programas 
operacionais, a cooperação com a DG Regio é muito estreita, e acaba mesmo por ser o único 
                                               
1 Incluem-se aqui, por exemplo, estruturas setoriais, «clusters», escolas superiores, institutos de investigação, 
ciência, tecnologia, conhecimentos especializados, capital humano, ambiente, acesso ao mercado, sistemas 
fiscais, bem como ligações e relações com outras regiões.  
2Incluem-se aqui, por exemplo, uma população envelhecida, mudanças demográficas, desequilíbrios no mercado 
de trabalho, localizações isoladas e outros fatores ambientais.
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ponto de referência para as regiões saberem se conseguem cumprir as condições ex ante. 
Além disso, a Comissão Europeia publica vários guias para a autoanálise e para uma melhor 
compreensão da estratégia. A denominada plataforma S3 foi criada especialmente para dar 
apoio às regiões na execução deste processo1. A plataforma funciona principalmente sob o 
formato de seminários de revisão de pares. As regiões mais adiantadas no processo, ou que já 
o concluíram, aconselham as menos avançadas. Entretanto, porém, apenas cerca de 
130 regiões se inscreveram para esse efeito2. A inscrição é de facto voluntária, mas todas as 
regiões ou Estados-Membros, conforme o caso, deveriam aproveitar esta oportunidade. Todas 
as regiões terão certamente algo a aprender ou um contributo a dar. 

7. Como será a «dimensão externa»? Será realista? As condições-quadro serão 
suficientes? Como compor o «puzzle de estratégias regionais» para toda a UE? 

A maior «caixa negra» da estratégia é, sem dúvida, a «dimensão externa». Não é apenas a 
cooperação entre os intervenientes dentro da região que deve melhorar, são as próprias 
regiões que têm também de se virar para o exterior, de acordo com a estratégia, para 
encontrarem o seu lugar nas cadeias de valor europeias. Ao elaborarem as suas estratégias, as 
regiões devem perguntar-se como poderão cooperar entre si de maneira que faça sentido, por 
exemplo através de uma colaboração estreita entre «clusters» inovadores com uma forte 
componente de investigação e realizando intercâmbios entre os institutos de investigação das 
várias regiões3. 

Com efeito, já existem regiões que correspondem a este ideal, e cujos «clusters» já mantêm 
uma cooperação estreita. Trata-se claramente, no entanto, de regiões muito motivadas para a 
investigação, e que poderão já beneficiar do programa «Regiões do Conhecimento», do 7.º 
Programa-Quadro para a Investigação, ou então são regiões onde existem empresas que 
operam globalmente, e que já contam com esse tipo de rede no seu modelo empresarial. 

Todavia, em termos comparativos, a maioria das regiões não está devidamente integrada 
nessas redes. Interessa então saber como se pode chegar a essa situação. 

A já estabelecida «Silicon Europe» representa sem dúvida um exemplo perfeito de 
cooperação transnacional neste domínio: a associação de «clusters» de alta 
tecnologia, ou seja, empresas e institutos de investigação em regiões da Alemanha 
(Dresda), dos Países Baixos (Eindhoven), da Bélgica (Lovaina) e de França 
(Grenoble), bem como da Áustria (Villach), na área das micro e nanotecnologias. 
Cada uma destas regiões retira para si grandes vantagens económicas da 
especialização; em conjunto promovem a competitividade mundial da UE e 
contribuem para a concretização dos objetivos UE 2020.

A cooperação territorial, em especial, deverá prestar um contributo significativo para o 
desenvolvimento da economia através da I&D&I: 

                                               
1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home, fundada em 2011 em Sevilha.
2Situação em maio de 2013.
3Anexo I, ponto 7.2.1 do regulamento-quadro.
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o A cooperação transfronteiriça deverá melhorar principalmente o baixo nível de I&I nas 
regiões vizinhas. 

o A cooperação territorial deve aplicar-se também no domínio da cooperação inter-regional, 
com vista a promover a colaboração entre «clusters» com uma atividade intensiva na 
investigação, bem como os intercâmbios entre os institutos de investigação1.

 Neste contexto, porém, o relator considera problemática a deficiente dotação financeira do 
objetivo correspondente, de acordo com o planeamento dos chefes de Estado e de 
Governo. O conteúdo previsto requer – tal como solicitado pelo Parlamento – uma 
dotação financeira consideravelmente melhor.

A estratégia comum para a inovação dos Estados federados alemães de Berlim e Brandeburgo 
representa uma abordagem interessante à colaboração inter-regional, a cooperação entre duas 
regiões vizinhas. Estas duas regiões colaboram nos mesmos projetos já desde a década de 
1990. Entre 2007 e 2010, criou-se a estratégia comum para a inovação designada por InoBB2.

 Estas experiências demonstram que o processo de coordenação é muito moroso e acarreta 
um enorme esforço adicional de todos os intervenientes para concertarem os quadros 
jurídicos, as estratégias e os programas operacionais. 

 A execução requer uma enorme flexibilidade política e administrativa. Para tal, os 
ministérios necessitam seguramente de um longo processo de aprendizagem. De um modo 
geral, é preciso contar com um período de preparação muito alargado.

 São especialmente difíceis os casos em que regiões vizinhas de diferentes 
Estados-Membros pretendem colaborar. A necessária coordenação de calendários e de 
conteúdos das estratégias e dos programas operacionais tem-se, muitas vezes, revelado 
demasiado exigente. 

 Além das necessárias capacidades administrativas modernas, também o quadro jurídico 
deve ser, de futuro, suficientemente flexível, especialmente no que diz respeito à 
elegibilidade de projetos3. As experiências do próximo período de programação mostrarão 
se os esforços até agora envidados pelo legislador são suficientes. 

Uma vez que a estratégia exorta a que se evitem duplicações e fragmentações, as regiões 
indagam frequentemente se, e até que ponto, a Comissão Europeia poderá dar orientação na 
escolha das prioridades. O quadro jurídico não contempla essa possibilidade. Eventualmente, 
porém, a Comissão Europeia poderá sugerir às regiões formas de melhorarem a sua dimensão 
«internacional». A plataforma S3 poderá também, certamente, fornecer os dados necessários 
aos potenciais parceiros de cooperação entre as regiões.

8. Como serão postas em prática as sinergias pretendidas entre os diferentes apoios da 
UE, como a iniciativa Horizonte 2020 e os fundos estruturais? O quadro legislativo será 
suficiente nessa matéria? Quais serão os mecanismos de coordenação necessários? 

O quadro estratégico comum prevê que os Estados-Membros sejam incentivados, no âmbito 
da estratégia, a combinar todos os potenciais recursos na área de I&D&I, para obter o máximo 

                                               
1 Futuro Regulamento CTE, versão de 3.6.2013, considerando 5 e seguintes.
2 http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/inno/strategie.pdf
3 O artigo 60.º, n.º 2, do regulamento-quadro oferece aqui a possibilidade de até 15 % dos apoios cedidos pelo 
FEDER no quadro do eixo prioritário serem aplicados fora do programa.
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de eficácia. Além de fundos nacionais e regionais e de capital privado, e paralelamente aos 
fundos estruturais, isso significa obviamente, e sobretudo, a iniciativa Horizonte 2020.

Os efeitos de sinergia entre os fundos estruturais e o Horizonte 2020 devem ser obtidos, em 
especial, da seguinte forma: desde logo, os intervenientes regionais da área de I&I devem ser 
preparados, em particular com o desenvolvimento de capacidades de investigação, para 
poderem reforçar a sua participação futura no Horizonte 2020 («escada para a excelência, 
participação alargada»)1. São exemplos disso a ligação de centros de excelência ou «clusters» 
inovadores, principalmente em regiões menos desenvolvidas e regiões de fraco desempenho 
em I&D&I, com centros de excelência líderes e «clusters» na Europa (geminação, parcerias)2, 
a promoção de pequenos institutos de investigação regionais a centros de excelência com 
recursos dos fundos estruturais, a criação de cátedras do Conselho Europeu de Investigação 
ou a modernização de universidades, a formação contínua de investigadores ou a criação de 
centros de consultadoria para a participação no Horizonte 20203.

Por outro lado, deve haver medidas destinadas à aplicação económica dos resultados da 
investigação, por exemplo do 7.º Programa-Quadro ou posteriormente do Horizonte 2020, ou 
à criação de um ambiente propício à inovação para empresas, como sejam o financiamento 
precoce de «spin-offs», os «laboratórios vivos», etc.

Todos os intervenientes têm de enfrentar variados desafios. A pressão da expectativa é 
imensa, pois as empresas esperam há anos em vão por melhores condições-quadro. Começa 
pela elaboração coordenada do quadro jurídico: para reforçar os efeitos de sinergia dos 
diferentes fundos estruturais e de investimento europeus (ESIF), criou-se um quadro jurídico 
comum, por exemplo através da utilização dos chamados programas multifundos4. 

A coordenação dos ESIF e do Horizonte 2020 é especialmente importante para a estratégia, 
particularmente em matéria de elegibilidade, modalidades de faturação ou regras de 
participação. Este processo representa um especial desafio devido às diferentes abordagens de 
governação dos programas. É condição prévia para o êxito da coordenação do programa uma 
cooperação estreita entre as direções-gerais relevantes antes da elaboração das propostas, 
durante o processo legislativo e no aconselhamento das regiões. O início deste longo processo 
foi tardio. Por exemplo, o guia que orienta as regiões na obtenção concreta desses efeitos de 
sinergia só será publicado no outono de 2013. A coordenação estreita das DG competentes, há 
tanto tempo exigida pelo PE, arrancou muito lentamente. Também neste caso, a mentalidade 
de trabalho das autoridades terá de se adaptar aos novos desafios.

Não é só no seio da Comissão Europeia que aumenta o esforço de coordenação, mas também 
entre a Comissão e as autoridades administrativas dos programas operacionais para os fundos 
estruturais, os pontos de contacto nacionais para o Horizonte 2020, e ainda as empresas 
enquanto potenciais candidatas e os centros de consultadoria como a Rede Europeia de 
Empresas, com o planeamento e as candidaturas. O desafio é especialmente maior nas 
estruturas federais. Nesse caso tornam-se também necessários o acompanhamento e o 
                                               
1 Anexo I, ponto 4.2-A) do regulamento-quadro.
2 Exemplo: a cooperação do Instituto Max Planck com Estados-Membros da Europa de Leste.
3 Anexo I, ponto 4.3.4 do regulamento-quadro, bem como a ficha informativa do QFP da Comissão Europeia 
sobre sinergias entre o ESIF e o Horizonte 2020.
4 Anexo I, ponto 3.2-A) do regulamento-quadro 2011/0276(COD).



DT\940990PT.doc 11/11 PE514.671v01-00

PT

aconselhamento intensivos por parte da Comissão Europeia.

V. Perspetivas

O relator prevê com agrado um debate intenso com os colegas da comissão parlamentar e 
aguarda com expectativa uma primeira avaliação dos representantes da DG Regio 
relativamente ao progresso das regiões em termos do cumprimento das condições ex ante. 
Além disso, o relator mantém-se à disposição para receber os comentários das partes 
interessadas e das regiões.


