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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A Comissão sublinha nos primeiros parágrafos da sua exposição de motivos que "o 
conhecimento é um aspecto fulcral da agenda de Lisboa e está subjacente a todos os seus 
elementos. A investigação e a tecnologia são, juntamente com a educação e a inovação, 
componentes do “triângulo do conhecimento”.

Nas orientações estratégicas comunitárias, a Comissão indica que a sinergia entre a política de 
coesão, o sétimo programa-quadro de investigação e desenvolvimento (7ºPQ) e o Programa 
“Competitividade e Inovação” (CIP) é indispensável.

Os fundos estruturais têm um papel considerável para a promoção da investigação, em 
particular, nos domínios da construção e renovação das infra-estruturas e das redes, das jovens 
empresas inovadoras e da modernização das PME. Durante o próximo período de 
programação 2007-2013, esse papel será sem dúvida ainda mais importante à medida que as 
políticas irão adaptar e afinar as suas acções em função das necessidades de Lisboa e de 
Gotemburgo.

No entanto, existe uma dicotomia entre o objectivo da politica regional de reduzir as 
disparidades entre as regiões ricas e as regiões pobres da União, contribuir para a estratégia de 
Lisboa e realizar os programas de reforma nacionais, e o facto de as actividades de 
investigação e de alta tecnologia se concentrarem fortemente nas regiões centrais da UE. 
Assim, a Comissão indica1 que "em média metade das despesas de investigação públicas e 
privadas vão apenas para 30 regiões num total de 254." Além disso, as disparidades entre as 
regiões no que diz respeito às despesas de investigação das empresas são ainda maiores. 

É fácil interpretar estas diferenças como sendo totalmente contraditórias, mas fazer isso seria 
um erro. As duas politicas são na verdade complementares, o que se torna claro quando 
consideramos o objectivo global da política de investigação europeia que é o de garantir que a 
Europa seja e permaneça no primeiro plano das descobertas científicas e da tecnologia de 
ponta. Sendo estes os objectivos, os investimentos orientados para os centros de excelência 
têm de ter em conta o facto de eles dependerem igualmente das infra-estruturas e dos recursos 
humanos, da politica ambiental e do nível de investimentos das empresas e que é possível 
desenvolvê-los graças à cooperação transnacional.

Por outro lado, os gestores da politica regional aplicam critérios diametralmente opostos 
quando decidem se e como são aplicados os créditos destinados à investigação. Não é 
necessário que dois ou mais países estejam envolvidos e não é necessário que os centros de 
investigação em questão façam parte de institutos ou de organizações de topo na Europa. 
Talvez fosse mesmo possível dizer que o contrário é que é verdadeiro. Do ponto de vista 
regional, os centros de investigação que ficaram para trás na sequência de anos de 
investimento insuficientes e de infra-estruturas deterioradas deveriam beneficiar de uma ajuda 
regional acrescida que lhes permitisse apanharem as regiões mais avançadas. É este princípio 
fundamental que se opõe a toda a fusão ou confusão de créditos do fundo regional utilizados 
para a investigação e o orçamento da própria investigação. A separação dos dois orçamentos 

  
1 MEMO/05/209 da Comissão de 15 de Junho de 2005
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é, segundo o relator de parecer, indispensável para assegurar os dois objectivos da União, 
nomeadamente, por um lado, assegurar a predominância da investigação europeia na 
economia global e, por outro, ajudar as regiões que têm um potencial de investigação a 
melhorar os seus resultados graças a investimentos bem dirigidos. Esta abordagem de duas 
politicas permitirá à União desenvolver o número de centros de excelência e, desse modo, 
aumentar a capacidade geral da investigação europeia de contribuir para a reestruturação da 
economia europeia, a criação de empregos duráveis e um ambiente ecológico e sustentável. O 
relator de parecer estima, por conseguinte, que a actual estrutura orçamental deveria ser 
mantida, dado que se trata de uma estrutura que permitirá às regiões que apresentam um 
atraso, em particular nos novos Estados-Membros mas não exclusivamente, obter uma ajuda 
optimal neste domínio importante. 

A proposta da Comissão relativa ao sétimo programa-quadro baseia-se em quatro pilares 
nomeadamente a cooperação, as ideias, o pessoal e as capacidades. É este último capítulo, 
com a sua dotação orçamental de 7, 536 mil milhões de euros que tem uma importância 
particular para a política regional, visto que é este programa que tem que ver especificamente 
com as medidas que visam: 

• as infra-estruturas de investigação
• as investigações em benefício das PME
• as regiões do conhecimento
• o potencial de investigação nas regiões de convergência da UE
• a ciência na sociedade
• a cooperação internacional

Na sequência do alargamento e dos seus efeitos imediatos na distribuição da riqueza no 
conjunto da União e a repartição geográfica dos centros de excelência em matéria de 
investigação, as medidas que visam desenvolver ou investir no potencial de investigação 
nas regiões de convergência são de uma importância primordial.

As acções neste domínio consistem em favorecer:

• o destacamento transnacional bidireccional de pessoal de investigação nas regiões de 
convergência

• a aquisição e desenvolvimento de equipamentos de investigação nos centros 
seleccionados

• a organização de workshops e conferências a fim de facilitar a transferência de 
conhecimentos

• os “mecanismos de avaliação” para os centros de investigação nas regiões de 
convergência para obter uma avaliação por um perito independente internacional sobre 
o nível geral das suas infra-estruturas e a qualidade da sua investigação.

Um orçamento total de 558 milhões de euros foi afectado a este domínio, o que representa 
a maior parte dos créditos de investigação disponíveis para estas regiões.

A ajuda proposta leva, no entanto, o relator de parecer a fazer a seguinte observação.
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O desenvolvimento das regiões do conhecimento incentivando e apoiando a criação de 
“agregados centrados na investigação" pode ser mal interpretada. Como explicado acima,
a ideia de agregados centrados na investigação baseia-se no princípio de excelência da 
política de investigação da UE. Enquanto que a existência desses agregados pode ter um 
impacto indirecto nos objectivos anunciados da política regional da UE, as regiões do 
conhecimento apoiariam este princípio de excelência permitindo uma aprendizagem e 
uma tutoria politica de desenvolvimento de agregados em todas as regiões. 

As principais acções que visam dar às regiões que beneficiam do objectivo 
competitividade regional e emprego com base na nova regulamentação relativa aos fundos 
estruturais têm sempre necessidade de uma ajuda, de maneira a que se possa continuar a 
desenvolver as capacidades de investigação que numerosas regiões tinham lançado com 
sucesso quando beneficiavam do objectivo 1 com base na regulamentação actual.
Mencionaremos em particular a ajuda a favor das PME. 

O sétimo programa-quadro reconhece a necessidade de reforçar a capacidade de inovação 
das PME europeias e a sua contribuição ao desenvolvimento de produtos e de mercados 
baseados nas novas tecnologias, ajudando-as a externalizar a investigação, a intensificar 
os seus esforços de investigação, a alargar as suas redes, a melhor explorar os resultados 
da investigação e a adquirir conhecimentos tecnológicos.

Serão levadas a cabo acções específicas para apoiar as PME em todos os âmbitos científicos e 
tecnológicos, com os meios financeiros atribuídos através de dois tipos de regimes:

• Investigação para as PME: para apoio a pequenos grupos de PME inovadoras com 
vista à resolução de problemas tecnológicos comuns ou complementares

• Investigação para associações de PME

Neste contexto, foi previsto um orçamento de 1,914 milhões de euros.

O Programa “Competitividade e Inovação” (CIP) também proporcionará ajudas às redes de
intermediários e aos planos nacionais de acções que fomentem e facilitem a participação das 
PME no Programa-Quadro, e fomentará e facilitara a participação das PME e as suas 
necessidades serão tidas em consideração em todas as parte do 7PQ. As sinergias entre o 7PQ 
e o CIP deverão promover a obtenção de resultados de investigação a nível regional 
O relator de parecer considera igualmente que a investigação sobre diversos aspectos do 
desenvolvimento urbano é necessária no contexto do 7PQ.

Ainda que, em geral, o relator de parecer esteja satisfeito com a proposta da Comissão, 
qualquer redução dos níveis globais de financiamento para o esforço de investigação e 
desenvolvimento na UE quer com base na 7PQ ou da política regional da UE, seria totalmente 
indesejável tendo em conta a importância a longo prazo da investigação e do desenvolvimento 
para o crescimento económico das regiões, dos Estados-Membros e da UE em geral. 

No entanto, o relator considera que poderiam ser efectuados as seguintes melhorias:
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ALTERAÇÕES

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 alterações no seu 
relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Artigo 2, nº 2, subparágrafo 1 bis (novo)

A condição transnacional não se aplicará
às acções de ajuda às regiões de 
convergência nem às regiões de efeito 
estatístico para melhorar as suas
capacidades de infra-estruturas de 
investigação.

Alteração 2
Anexo I, I Cooperação, parágrafo 10

A fim de reforçar a difusão e utilização dos 
resultados de investigação da UE, será 
apoiada a difusão de conhecimentos e a 
transferência de resultados, incluindo a nível 
dos decisores políticos, em todas as áreas 
temáticas, nomeadamente através do 
financiamento de iniciativas de ligação em 
rede, seminários e eventos, assistência de 
peritos externos e serviços electrónicos e de 
informação, em especial o CORDIS. Serão 
realizadas acções de apoio à inovação no 
âmbito do Programa “Competitividade e 
Inovação”. Será também prestado apoio a 
iniciativas destinadas a estabelecer o diálogo 
sobre questões científicas e resultados da 
investigação, com um público mais vasto 
que a comunidade de investigadores, e no 
domínio da educação e comunicação 

A fim de reforçar a difusão e utilização dos 
resultados de investigação da UE, será 
apoiada a difusão de conhecimentos e a 
transferência de resultados, incluindo a nível 
dos decisores políticos, em todas as áreas 
temáticas, nomeadamente através do 
financiamento de iniciativas de ligação em 
rede, seminários e eventos, assistência de 
peritos externos e serviços electrónicos e de 
informação, em especial o CORDIS. Serão 
realizadas acções de apoio à inovação no 
âmbito do Programa “Competitividade e 
Inovação”. Será também prestado apoio a 
iniciativas destinadas a estabelecer o diálogo 
sobre questões científicas e resultados da 
investigação, com um público mais vasto 
que a comunidade de investigadores, e no 
domínio da educação e comunicação 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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científicas. Serão tidos em consideração os 
princípios éticos e as questões de género.

científicas. Serão tidos em consideração os 
princípios éticos e as questões de género. 
Além das autoridades dos 
Estados-Membros, as autoridades regionais 
deverão igualmente obter dados sobre as 
organizações respectivas que apresentem 
propostas e participem no seu território, 
como incentivo para adoptar uma 
abordagem estratégica do 7PQ, 
nomeadamente difundir os benefícios 
económicos, assegurar a 
complementaridade com os programas 
regionais e partilhar os conhecimentos 
especializados relativos ao programa. 

Alteração 3
Anexo I, I Cooperação, Temas, 8,. Ciências Socioeconómicas e Ciências Humanas, 

Actividades, ponto 7 bis (novo)

Investigação urbana: A fim de melhor 
compreender as interacções temáticas 
(ambientais, transportes, aspectos de ordem 
social, económica, etc.) e espaciais 
(aspectos de ordem urbana e regional) na
cidade e desenvolver (1) mecanismos 
inovadores de planeamento para responder 
aos problemas de uma maneira integrada e 
durável e (2) processos de governação 
inovadores para reforçar a participação dos 
cidadãos e a cooperação entre os actores 
políticos e privados, a fim de melhor 
compreender o papel das cidades europeias 
num contexto global (competitividade
urbana) assim como apoiar as autoridades 
locais para melhorar a coesão social e lutar 
contra a exclusão nas cidades onde as 
desigualdades aumentam apesar do 
desenvolvimento económico.

Alteração 4
Anexo I, IV Capacidades, Regiões do Conhecimento, Actividades, ponto 2 bis (novo)

Estas sinergias não financiarão as mesmas 
despesas elegíveis e garantirão a 
governação descentralizada do mecanismo 
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de distribuição da política regional da UE. 
O financiamento da investigação e da 
inovação será centrado essencialmente em
(1) nas infra-estruturas de investigação 
(centros de inovação, parques tecnológicos, 
etc.), (2) nos projectos inovadores 
(transferências de tecnologia, tecnologias
de informação, empresas novas e projectos 
de investigação aplicada) e (3) no ambiente 
de inovação (financiamento das pequenas e 
médias empresas que não constam do 7PQ 
e do CIP)

Alteração 5
Anexo I, IV Capacidades, Potencial de Investigação, Actividades, ponto 1,travessão???? 4 bis 

(novo)

- a tutoria de regiões que apresentam perfis 
de investigação menos desenvolvidos por 
outras regiões altamente desenvolvidas.  

Alteração 6
Anexo I, IV Capacidades, Potencial de Investigação, Actividades, ponto 2 bis (novo)

Serão igualmente apoiadas as sinergias 
com o programa competitividade e 
inovação a fim de promover a 
comercialização regional da investigação e 
do desenvolvimento em colaboração com a 
indústria.

Alteração 7
Anexo III, Acções Directas, alínea b) ponto 3

Para além do apoio financeiro directo aos 
participantes, a Comunidade facilitará o 
acesso dos participantes a empréstimos do 
BEI através do “Mecanismo de 
Financiamento de Partilha de Riscos”, 
mediante a concessão de uma subvenção ao 
Banco. A subvenção da Comunidade será 
utilizada pelo Banco, para além dos seus 
próprios fundos, para cobrir o provimento e 

Para além do apoio financeiro directo aos 
participantes, a Comunidade facilitará o 
acesso dos participantes a empréstimos do 
BEI através do “Mecanismo de 
Financiamento de Partilha de Riscos”, 
mediante a concessão de uma subvenção ao 
Banco. A subvenção da Comunidade será 
utilizada pelo Banco, para além dos seus 
próprios fundos, para cobrir o provimento e 
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afectação de capitais para o seu 
financiamento de empréstimos. De acordo 
com as modalidades a estabelecer pelo 
regulamento adoptado ao abrigo do artigo 
167.º do Tratado e pelas decisões do 
Conselho que adoptam os programas 
específicos, e sujeito a tais modalidades, este 
mecanismo permitirá a concessão de um 
maior volume de empréstimos do BEI a 
acções europeias de IDT (como iniciativas 
tecnológicas conjuntas, grandes projectos, 
incluindo projectos Eureka, e novas 
infra-estruturas de investigação).

afectação de capitais para o seu 
financiamento de empréstimos. De acordo 
com as modalidades a estabelecer pelo 
regulamento adoptado ao abrigo do artigo 
167.º do Tratado e pelas decisões do 
Conselho que adoptam os programas 
específicos, e sujeito a tais modalidades, este 
mecanismo permitirá a concessão de um 
maior volume de empréstimos do BEI a 
acções europeias de IDT (como iniciativas 
tecnológicas conjuntas, grandes projectos, 
incluindo projectos Eureka, e novas 
infra-estruturas de investigação). Os agentes 
do desenvolvimento regional deverão ser 
consultados a propósito do desenvolvimento
deste “Mecanismo de Financiamento de 
Partilha de Riscos”, para potenciar um 
efeito multiplicador do investimento do 
sector privado em projectos de ID.


