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base investigativa na Europa, no âmbito da Estratégia de Lisboa pós-2010
– Conclusões do Conselho

Envia-se em anexo, à atenção das delegações, as conclusões do Conselho relativas às orientações 

sobre as futuras prioridades para a investigação e a inovação com base investigativa na Europa, no 

âmbito da Estratégia de Lisboa pós-2010, adoptadas pelo Conselho (Competitividade) na reunião 

de 3 de Dezembro de 2009.
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ANEXO I

Conclusões do Conselho relativas às orientações sobre as futuras prioridades 

para a investigação e a inovação com base investigativa na Europa, 

no âmbito da Estratégia de Lisboa pós-2010

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

RECORDANDO

– as suas conclusões de 30 de Maio de 2008 sobre o lançamento do "Processo de Liubliana" –

rumo à plena realização do EEI1;

– as suas conclusões de 2 de Dezembro de 2008 sobre a definição de uma "Visão 2020 para o 

Espaço Europeu da Investigação"2, que é parte integrante da primeira fase do Processo de 

Liubliana e funciona como base para o desenvolvimento da futura governação do EEI;

– as suas conclusões de 1 e 2 de Dezembro de 2008, relativas à programação conjunta da 

investigação na Europa em resposta aos grandes desafios societais3;

– as suas conclusões de 2 de Dezembro de 2008 sobre uma parceria europeia para a cooperação 

científica e tecnológica internacional4;

– as conclusões do Conselho Europeu de 11 e 12 de Dezembro de 20085, nas quais se apelava 

para o lançamento de um plano europeu para a inovação, associado ao desenvolvimento do 

Espaço Europeu da Investigação, bem como a uma reflexão sobre o futuro da Estratégia de 

Lisboa para além de 2010;

  
1 10231/08.
2 Jornal Oficial C 25 de 31.1.2009, pp. 1-4.
3 Jornal Oficial C 24 de 30.1.2009, pp. 3-5.
4 Jornal Oficial C 18 de 24.1.2009, pp. 11-13.
5 17271/1/08.
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– as suas conclusões de 29 de Maio de 2009 sobre a avaliação e estudo do impacto dos 

programas-quadro de investigação (PQI) europeus6;

– as suas conclusões de 29 de Maio de 2009 sobre as primeiras medidas para a realização da 

"Visão2020 para o Espaço Europeu de Investigação"7, nas quais se apelava aos Estados-

-Membros e à Comissão para que continuassem a empenhar-se no sentido de assegurar uma 

complementaridade e sinergias reforçadas entre as políticas e instrumentos comunitários;

– as suas conclusões de 3 Dezembro de 2009 sobre o futuro da investigação, da inovação e das 

infra-estruturas no domínio das TIC8;

– as suas conclusões de 4 de Dezembro de 2009: Para uma Europa competitiva, inovadora e 

ecologicamente eficiente – contributo do Conselho (Competitividade) para a Agenda de 

Lisboa pós–20109;

– as conclusões do Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros, 

reunidos no Conselho, de 26 de Novembro de 2009, sobre o desenvolvimento do papel da 

educação num triângulo do conhecimento plenamente funcional10.

1. RECONHECE que as políticas, os programas e as actividades de investigação a nível europeu 

englobam o que é empreendido tanto à escala da União e intergovernamental como aos níveis 

nacional/regional e que contribua para o desenvolvimento global do EEI, e que este também 

abrange, sendo caso disso e sob reserva de medidas específicas, os países terceiros, 

reconhecendo paralelamente o actual estatuto de cooperação com aqueles que estão

associados ao programa-quadro;

  
6 10610/09.
7 10615/09.
8 17190/09.
9 17179/09.
10 14344/09.
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2. RECONHECE que, para dar resposta adequada aos grandes desafios do crescimento e do 

desenvolvimento sustentável, sejam eles sociais, económicos ou ambientais, ou à crescente 

concorrência industrial a nível mundial, a Europa tem que continuar a incrementar o apoio à 

investigação e à inovação com base investigativa, à escala europeia e nacional. Importa 

contemplar um conjunto limitado de metas ambiciosas, quantitativas e qualitativas, com os 

correspondentes indicadores, no contexto da estratégia pós-2010 da União Europeia em 

matéria de competitividade e crescimento, bem como no âmbito da implementação do EEI,

assim reflectindo o reiterado compromisso de fazer da UE uma sociedade do conhecimento 

em posição liderante.

3. SALIENTA que, no contexto da implementação da "Visão 2020 para o EEI" e de uma melhor 

governação do EEI tal como delineado na resolução do Conselho de 3 de Dezembro

de 200911, é necessária uma abordagem multidomínios para identificar e enfrentar os grandes 

desafios dos nossos tempos, que exigem uma acção a nível europeu sem que, porém, se deixe 

de ter em conta o contexto internacional alargado. Para fazer frente a tais desafios, é essencial 

mobilizar a indústria do sector e as instituições criadoras de saber, com variadas dimensões, 

bem como a sociedade civil em geral, através de abordagens descendentes e ascendentes. 

Assim, é primordial que, na definição das futuras prioridades para a investigação e a inovação 

com base investigativa a nível europeu, se atenda aos seguintes grandes pontos:

a) Há que apurar quais as actividades necessárias em matéria de: 

– investigação de base, tendo nomeadamente em conta a experiência da 

investigação de fronteira com financiamento do Conselho Europeu de 

Investigação, bem como das Tecnologias Futuras e Emergentes no âmbito do 7.º 

PQ, enquanto contributo no sentido de dotar a Europa do saber e da perícia 

requeridos para explorar novas potencialidades de investigação e para ajudar a 

responder a desafios imprevistos,

  
11 17159/09.
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– consolidação e desenvolvimento aprofundados de instrumentos colaborativos que 
reforcem a investigação com relevância para a indústria do sector, particularmente 
as PME, tirando também proveito da experiência adquirida com as plataformas 
tecnológicas europeias, as parcerias público-privadas, as iniciativas tecnológicas 
conjuntas, as iniciativas ao abrigo do artigo 169.º12 e outros mecanismos 
pertinentes, tais como a EUREKA,

– medidas centradas no papel liderante que a Europa deverá assumir no 
desenvolvimento e na implementação das principais tecnologias potenciadoras,

– medidas do lado da oferta e da procura, a fim de apoiar simultaneamente o 
desenvolvimento de empresas e os objectivos de política pública,

– melhor e mais fácil acesso a financiamento, recorrendo, por exemplo, aos 
instrumentos do BEI e incentivando o capital de risco,

– desenvolvimento de uma estratégia europeia no domínio da cooperação 
transfronteiras entre instituições criadoras de saber, a fim de promover ambientes 
de investigação e inovação de craveira mundial, com participação de 
universidades, de organizações de investigação e da indústria do sector,

– infra-estruturas de investigação de craveira mundial, incluindo infra-estruturas 
electrónicas, para facilitar a continuada expansão do saber, da tecnologia e da 
ciberciência, bem como estruturas do âmbito de parcerias regionais; cabe aos 
Estados-Membros identificar as prioridades comuns e analisar a forma de tomar 
decisões mais eficazes na execução do roteiro ESFR; 

– recursos humanos, incluindo a mobilidade e a evolução da carreira dos 
investigadores,

– cooperação científica e tecnológica a nível internacional e à escala mundial;

b) Há que implementar o "triângulo do conhecimento", desenvolvendo as sinergias entre as 
actividades em matéria de educação13, investigação e inovação14, a todos os níveis e em 
todas as acções pertinentes, nomeadamente através do reforço das parcerias entre 
universidades e empresas, incluindo instituições criadoras de saber e instrumentos 
colaborativos para a investigação industrial; é de contar que o Instituto Europeu da 
Inovação e da Tecnologia (IET), com as suas comunidades do conhecimento e inovação 
(CCI), possa dar um valiosíssimo contributo para a realização deste objectivo.

  
12 Programas de investigação e desenvolvimento realizados por vários Estados-Membros 

(actualmente artigo 85.º do Tratado).
13 No contexto da criação de um Espaço Europeu do Ensino Superior.
14 No contexto do Plano Europeu para a Inovação.
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c) Cumpre reconhecer que, em muitos casos, a acção a empreender nestes domínios pode 
ser da responsabilidade nacional/regional, e que as abordagens definidas deverão ser 
suficientemente flexíveis para se adaptarem às diferentes circunstâncias nacionais. 

4. CONVIDA, por conseguinte, os Estados-Membros e a Comissão a darem início em 2010, à 
luz do parecer do CREST:

a) a um processo aberto e transparente de apuramento das prioridades para as futuras 
actividades em matéria de investigação e de inovação com base investigativa na Europa, 
após a devida consulta às partes interessadas nos vários domínios de acção, tomando em 
consideração as questões enunciadas no ponto 3;

b) a uma revisão dos instrumentos relacionados com o EEI (inclusive em matéria de 
inovação)15, assim complementando e tendo em conta a avaliação intercalar do 7.º PQ, a 
fim de proporcionar uma base para a análise das melhores formas de melhorar e 
simplificar a "paisagem EEI";

e, simultaneamente, a explorarem e tomarem em consideração:

c) as actividades de prospectiva para ajudar a identificar os grandes desafios e as 
correspondentes prioridades em matéria de investigação e inovação; 

d) as sinergias entre o Programa-Quadro, o Programa para a Competitividade e a Inovação 
(PCI) e os programas no domínio da educação (incluindo a aprendizagem ao longo da 
vida), bem como os Programas de Coesão e as actividades de programação conjunta 
(incluindo a iniciativa-piloto de programação conjunta para a luta contra as doenças 
neurodegenerativas, em especial a doença de Alzheimer). Convém igualmente tirar 
partido da experiência adquirida em determinados domínios, tais como o Plano 
Estratégico Europeu para as Tecnologias Energéticas (Plano SET)16 e a coordenação da 
investigação agronómica17;

  
15 "Caixa de ferramentas EEI".
16 Conclusões do Conselho de 28 de Fevereiro de 2008 (doc. 6326/1/08).
17 Registando os progressos realizados a nível do Comité Permanente da Investigação 

Agronómica no sentido de reforçar a coordenação das actividades de investigação neste 
domínio, em conformidade com o seu mandato (doc. 17489/09).
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e) os meios para uma maior mobilização das capacidades de investigação e inovação na 

Europa, no contexto das políticas de investigação, de inovação e de coesão;

f) os resultados da avaliação intercalar do 7.º PQ.

5. SAÚDA a comunicação da Comissão de 2 de Setembro de 2009, intitulada "Revisão da 

política comunitária de inovação num mundo em mudança"18, e

CONVIDA a Comissão a definir as suas próximas iniciativas em seguimento do Conselho 

Europeu de Dezembro de 2008 no que respeita ao lançamento do Plano Europeu para a 

Inovação, e, neste contexto, a:

– determinar de que forma a inovação pode contribuir para a resposta aos grandes 

desafios;

– procurar estabelecer novos incentivos para uma mais rápida emergência de mercados 

propícios à inovação, nomeadamente mediante parcerias público-privadas e uma 

pressão mais acentuada do lado da procura e dos utilizadores em prol da investigação e 

da inovação com base investigativa, o que passa pelos contratos públicos, pelos 

mercados-piloto e pela inovação nos serviços, sendo de assinalar o importante papel que 

o sector público pode desempenhar neste contexto;

– garantir sinergias com outras iniciativas da UE e europeias nos domínios da 

investigação, da inovação, da educação e da indústria, e

– incentivar empresas, universidades, organizações de investigação e autoridades 

públicas, aos níveis adequados, a contribuírem para a execução de projectos em todo o 

ciclo da investigação e inovação.

6. SAÚDA a comunicação da Comissão de 30 de Setembro de 2009, intitulada "Preparar o 

futuro: conceber uma estratégia comum para as tecnologias facilitadoras essenciais na UE"19, 

CONVIDA a Comissão a apresentar outras iniciativas pertinentes e REGISTA COM 

SATISFAÇÃO que é sua intenção elaborar um novo Plano de Acção sobre Nanotecnologias 

para 2010-201520.

  
18 12905/09.
19 13000/09.
20 15363/09.
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TOMA NOTA da comunicação da Comissão de 7 de Outubro de 2009, intitulada "Investir no 

desenvolvimento de tecnologias hipocarbónicas (Plano SET)"21, e EXORTA a Comissão e os 

Estados-Membros a ponderarem formas de acelerar a execução do Plano SET, inclusive no 

tocante à criação de melhores sinergias com o 7.º PQ.

7. TOMA NOTA dos progressos registados nos primeiros dois anos, conforme se salienta no 

relatório sobre o Sétimo Programa-Quadro (7.º PQ)22, e AGUARDA COM INTERESSE os 

resultados da avaliação intercalar do 7.º PQ.

8. TOMA NOTA da revisão das estruturas e mecanismos do Conselho Europeu de Investigação, 

de Julho de 2009, bem como das respostas do Conselho Científico do CEI e da Comissão23. O 

Conselho debatê-las-á em pormenor a fim de, no início de 2010, dar o seu parecer político 

sobre as recomendações formuladas na revisão e sobre o respectivo seguimento.

9. RECONHECENDO os progressos já efectuados no que toca à simplificação administrativa, 

SALIENTA que é necessário continuar a avançar em matéria de simplificação e no sentido de 

uma gestão mais eficaz, para que os Programas-Quadro da UE dêem o seu pleno contributo 

para a execução de uma estratégia da União Europeia pós-2010, SAÚDA a intenção da 

Comissão de apresentar, na Primavera de 2010, uma comunicação sobre a simplificação com 

o objectivo de contribuir para que o compromisso político assumido se traduza em novas 

regras simplificadas que tenham em conta as especificidades do sector da investigação, e 

CONCORDA que:

– é necessário proceder a uma revisão do quadro de financiamento da UE, a fim de definir 

uma abordagem tolerante a riscos e assente na confiança para a gestão do financiamento 

da investigação em apoio dos objectivos de acção da UE; os esforços envidados neste 

contexto também requerem o apoio do Parlamento Europeu e dos Estados-Membros;

  
21 14230/09.
22 9374/09.
23 Comunicação da Comissão "Conselho Europeu de Investigação – Enfrentar o desafio da 

excelência de craveira mundial", doc. 15052/09.
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– cabe rever as regras de participação nos Programas-Quadro, a fim de garantir a 

coerência que se impõe;

– as recomendações formuladas na revisão das estruturas e dos mecanismos do CEI 

deverão ter um seguimento que tome em consideração a resposta da Comissão.

10. CONVIDA a Comissão, eventualmente em conjunto com os Estados-Membros, a:

– levar resolutamente por diante a redução da carga administrativa, continuando a 

implementar as recomendações formuladas no contexto da avaliação do Sexto 

Programa-Quadro e informando com regularidade o Conselho acerca das medidas 

tomadas;

– apresentar uma análise custo-benefício da sua actual abordagem em matéria de controlos 

financeiros, tendo em conta a carga administrativa que daí decorre tanto para os 

beneficiários como para a UE;

– continuar a melhorar o funcionamento dos novos instrumentos e iniciativas do 7.º PQ 

(nomeadamente o CEI, as iniciativas tecnológicas conjuntas e o Mecanismo de 

Financiamento com Partilha de Riscos), bem como das agências de execução 

envolvidas, com base nos resultados da análise dos progressos efectuados;

– continuar a aperfeiçoar as abordagens em matéria de avaliação ex post independente dos 

Programas-Quadro24;

– elaborar as suas propostas de revisão do Regulamento Financeiro, tendo em conta as 

especificidades do sector da investigação.

  
24 Conclusões do Conselho de 30 de Maio de 2008 sobre o Relatório Especial n.º 9/2007 do 

Tribunal de Contas Europeu relativo à "Avaliação dos Programas-Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico (IDT) da UE – O método da Comissão pode ser melhorado?"
(9096/08).
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11. CONVIDA, por último, a Comissão a analisar, em especial, os outros aspectos que 

seguidamente se enumeram, a fim de executar o 7.º PQ em todo o seu potencial, reforçar o seu 

impacto e configurar o EEI:

– reforço das interacções indústria-universidades (incluindo organizações públicas de 

investigação), da participação das PME e das acções em matéria de transferência de 

saber, a fim de melhorar a divulgação e a exploração dos resultados da investigação;

– melhor resposta aos grandes desafios, mercê, por exemplo, da execução de acções 

transversais como convites multitemáticos, do recurso continuado às plataformas 

tecnológicas europeias, complementado por plataformas societais para desenvolver 

agendas de investigação nos domínios relevantes, e através de actividades respeitantes às 

tecnologias futuras e emergentes;

– desenvolvimento de novas articulações e sinergias com outros domínios e iniciativas da 

UE, nomeadamente o Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação (PCI), as 

políticas de coesão, os programas no domínio da educação, o Plano de Relançamento da 

Economia Europeia e a Agenda Europeia da Investigação Agronómica;

– realização de novos progressos em matéria de simplificação e de eficiência da gestão.


