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– Conclusões do Conselho

Junto se enviam, à atenção da delegações, as conclusões do Conselho sobre o futuro da 

investigação, inovação e infra-estruturas no domínio das TIC na versão adoptada pelo Conselho 

(Competitividade) em 3 de Dezembro de 2009.

___________________
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ANEXO

CONCLUSÕES DO CONSELHO SOBRE O FUTURO DA INVESTIGAÇÃO, 

INOVAÇÃO E INFRA-ESTRUTURAS NO DOMÍNIO DAS TIC

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA

RECORDANDO:

– as suas conclusões de 23 de Novembro de 2007 sobre informação científica na era 

digital: o acesso, preservação e difusão1, reconhecendo que o acesso à informação 

científica e a respectiva difusão são essenciais para o desenvolvimento do Espaço 

Europeu da Investigação e podem contribuir para acelerar a inovação;

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

– Rumo à plena realização do EEI"2, que se destinavam a melhorar a governação do EEI 

na perspectiva de uma visão a longo prazo do EEI desenvolvida em parceria com os 

Estados-Membros e a Comissão com o amplo apoio das partes interessadas e dos 

cidadãos;

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

para o Espaço Europeu da Investigação"3, que é parte integrante da primeira fase do 

Processo de Liubliana e funciona como base para o desenvolvimento da futura 

governação do EEI;

  
1 Doc. 15362/07.
2 Doc. 10231/08.
3 Doc. 16767/08.
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– as conclusões do Conselho Europeu de 11 e 12 de Dezembro de 20084, em que se 

acordou no Plano de Relançamento da Economia Europeia e se apelou ao 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 (incluindo a estratégia para a promoção da sociedade de informação pós i-2010) 

que abarque todas as condições necessárias ao desenvolvimento sustentável e as 

principais tecnologias do futuro, incluindo a tecnologia da informação. 

– as suas conclusões de 29 de Maio de 20095 sobre infra-estruturas de investigação e a 

dimensão regional do EEI, que apelaram à Comissão para que prosseguisse a 

sustentabilidade, a conectividade global, a interoperabilidade e a utilização sem 

obstáculos das e-infra-estruturas pan-europeias, bem como aos Estados-Membros para 

que tenham em conta o papel das e-infra-estruturas nos seus roteiros e/ou programas 

nacionais de infra-estruturas de investigação;

SALIENTANDO, neste contexto, a importância crucial da investigação, inovação e infra-estruturas 

no domínio das TIC:

1. ACOLHE FAVORAVELMENTE as comunicações da Comissão intituladas "Uma 

estratégia para a I&D e a Inovação no domínio das TIC na Europa:  Subir a parada"6, 

"Infra-estruturas TIC para a ciberciência"7 e "Alargar as fronteiras das TIC – uma 

estratégia de investigação sobre as tecnologias futuras e as tecnologias emergentes na 

Europa"8;

2. SUBLINHA que as TIC constituem um dos principais motores do crescimento 

económico e da transformação das sociedades e, como tal, desempenham um papel vital 

no relançamento económico, permitindo à Europa emergir mais rapidamente e mais forte 

da crise actual;

  
4 Doc. 17271/1/08 REV 1.
5 Doc. 10612/09.
6 Doc. 7883/09.
7 Doc. 7432/09.
8 Doc. 9077/09.
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3. SALIENTA que as TIC sustentam a inovação e os ganhos de produtividade em toda a 

economia, oferecem respostas únicas para os desafios com que as sociedades se 

defrontam, tais como a transição para uma economia ecoeficiente, e que é necessário 

realizar progressos em todos os principais domínios científicos e tecnológicos; 

REGISTA, contudo, que o impacto das TIC no crescimento da produtividade é inferior 

na UE em comparação com os seus principais parceiros comerciais; 

4. SALIENTA que a revolução digital está ainda numa fase incipiente e que a investigação 

e a capacidade de inovação é essencial para permitir conceber, dominar e assimilar as 

tecnologias e explorar as suas vantagens do ponto de vista económico, social e cultural; 

SALIENTA, neste contexto, a necessidade de assegurar a disponibilidade, o tratamento 

adequado e a conservação de um volume de dados sem precedentes;

5. REGISTA que a Europa dispõe de fortes trunfos do ponto de vista industrial e 

tecnológico em matéria de TIC, nomeadamente no que se refere ao equipamento e 

serviços de telecomunicações, às TIC incorporadas e a software para as empresas, e 

pode desenvolver-se apoiada nos seus pontos fortes, incluindo a excelência científica, os 

excepcionais padrões de educação dos seus licenciados, as infra-estruturas da maior 

qualidade a nível mundial tais como a GEANT e e-Ciência e o maior mercado de TIC do 

mundo; 

6. RECONHECE todavia que a fragmentação dos mercados europeus, a fragmentada 

paisagem de investigação e inovação no domínio das TIC, a falta de recursos humanos e 

o sub-investimento na investigação e inovação no domínio das TIC constituem grandes 

obstáculos que impedem a Europa de retirar plena vantagem das TIC actuais e futuras;

7. SALIENTA a importância das TIC no contexto da implementação do livre movimento 

dos conhecimentos (a quinta liberdade, tal como lançada pelo Conselho Europeu de 13 e 

14 de Março de 2008), da inovação e da tecnologia, e REGISTA a importância de 

aumentar a capacidade e competitividade da Europa em matéria de TIC; 
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SALIENTANDO o objectivo global para estabelecer a liderança europeia  em investigação, 

inovação e infra-estruturas no domínio das TIC:

8. SALIENTA que a Europa tem de identificar e eliminar as barreiras que impedem a 

emergência e crescimento de novos negócios e mercados para aplicações inovadoras de 

TIC, tem de procurar alcançar a liderança em mercados, tecnologias e ciências essenciais 

no domínio das TIC e tem de melhorar o interesse da Europa para os investimentos e 

talentos em TIC, assegurando simultaneamente a massa crítica de capital humano para 

construir uma Europa digital;

9. RECONHECE a necessidade de melhores políticas e acções integradas que estabeleçam 

pontes entre a inovação, o desenvolvimento de capacidade e a investigação (triângulo do 

conhecimento) – desde a investigação de ponta até à investigação orientada para as 

aplicações;

10. SALIENTA que uma melhor integração requer uma articulação mais estreita entre as 

acções europeias, nacionais e regionais, bem como a implementação em configurações 

variáveis a diversos níveis;

11. CONCORDA que existe toda uma série de novas oportunidades para a liderança 

europeia em TIC, movidas por novas descobertas científicas, por novos 

desenvolvimentos tecnológicos e pela utilização inovadora da tecnologia, para 

estabelecer as bases da ciência moderna e enfrentar desafios emergentes em áreas tais 

como a transição para uma economia ecoeficiente ou os cuidados de saúde sustentáveis 

para uma população em envelhecimento;  

12. APOIA os importantes contributos das TIC para as parcerias público-privadas do Plano 

de Relançamento da Economia Europeia sobre Veículos Ecológicos, Fábricas do Futuro 

e  Edifícios Energeticamente Eficientes;
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13. Para reforçar as tecnologias futuras e emergentes (TFE) nas TIC, RECONHECE a 

importância estratégica de investigação multidisciplinar de alto risco sobre novas 

fundações para as TIC futuras, para lançar as sementes de novas tecnologias e para abrir 

novos caminhos à investigação, essenciais para garantir às empresas europeias a 

inovação e a competitividade sustentável;

14. RECONHECE o papel crítico das infra-estruturas na concretização de excelência 

científica, o seu potencial para melhorar a acessibilidade e o seu impacto transformador 

sobre a forma como a investigação é realizada, em especial a e-ciência, bem como o seu 

papel como plataformas de inovação e mercados precursores para novas TIC, 

nomeadamente no que se refere à computação; CONGRATULA-SE com os trabalhos do 

e-IRG9 que tratam as barreiras políticas à utilização partilhada das e-infra-estruturas;

CONSIDERANDO que deve ser tomado um certo número de acções prioritárias:

15. CONVIDA os Estados-Membros a:

– incrementarem o seu apoio à investigação e inovação no domínio das TIC, tanto a 

nível nacional como comunitário, incluindo através de um uso mais alargado da 

contratação pública de investigação e inovações no domínio das TIC e de uma 

utilização mais alargada dos fundos da política de coesão;

– intensificarem os seus esforços na construção de pólos de investigação e inovação 

no domínio das TIC através de investimentos mais bem coordenados em matéria 

de infra-estruturas de investigação em áreas críticas tais como a Internet do 

Futuro, a computação de alto desempenho, os sistemas cognitivos TIC ecológicos, 

a nano-electrónica, a fotónica e os sistemas incorporados;

– apoiarem a coordenação transnacional de e-infra-estruturas a fim de optimizar os 

recursos e assegurar aos utilizadores finais um acesso seguro e sem perturbações;

  
9 Grupo de Reflexão para as infra-estruturas electrónicas (www.e-irg.eu).
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16. CONVIDA a Comissão a:

– analisar as áreas em que as parcerias público-privadas podem acelerar a inovação, 

criar massa crítica e atrair mais investimentos privados e públicos, nomeadamente 

no domínio da Internet do Futuro e das TIC ecológicas, bem como optimizar os 

mecanismos para esse efeito;

– propor iniciativas emblemáticas europeias em matéria de TEF par enfrentar 

desafios científicos e tecnológicos específicos em que se cruzam as TIC e outras 

disciplinas científicas;

– estimular e apoiar, com base numa estratégia, a colaboração científica 

internacional em TEF, uma vez que diz respeito a desafios globais em matéria de 

TIC;

– preparar iniciativas para dar condições às PME fortemente dependentes da 

investigação e a jovens investigadores com talento para assumirem uma posição 

de vanguarda em matéria de TEF;

– propor iniciativas para acções que atraiam os jovens para as investigação e a 

inovação no domínio das TIC e que os encorajem a fazer carreira nesta área;

– propor incentivos financeiros para o desenvolvimento conjunto e a partilha das 

infra-estruturas de investigação entre os Estados-Membros no domínio das TIC, 

em áreas tais como a computação na escala "exa";

– propor projectos com base na procura e nos utilizadores, à escala europeia, que 

reúnam investigação, inovação e implantação para implementar infra-estruturas  

de serviços com base em TIC em resposta a desafios culturais e sociais, incluindo 

a gestão de identidade electrónica a nível pan-europeu, garantindo 

simultaneamente uma boa  protecção dos dados, e serviços em matéria de 

cuidados de saúde, eficiência energética e transportes seguros e ecológicos;
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17. CONVIDA os Estados-Membros e a Comissão a:

– explorarem a forma de alargar as vantagens das e-infraestruturas à investigação e 
inovação industriais, aos serviços públicos e às PME;

– explorarem os modelos de governação para as e-infra-estruturas, que permitam a 
prestação de serviços eficientes, sem perturbações e na vanguarda do progresso 
tecnológico para a investigação a nível europeu, em consulta com o e-IRG sempre 
que adequado;

– analisarem a necessidade e os meios para proporcionar incentivos para uma 
utilização mais alargada da contratação pública pré-comercial a nível local, 
regional, nacional e europeu a fim de fornecer soluções inovadoras para o sector 
público, incluindo a implantação de e-infra-estruturas, e para apoio das PME;

– melhor coordenarem esforços e desenvolverem estratégias nos domínios das TIC 
que são essenciais para a Europa, tais como a investigação e inovação nas 
comunicações de banda larga, com base na experiência das Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas relacionadas com as TIC, o programa coordenado 
Assistência à Autonomia no Domicílio e a rede de alta velocidade GEANT; tais 
estratégias procurarão evitar a fragmentação dos esforços;

– conjugarem os investimentos em computação de alto desempenho na PRACE10, a 
fim de reforçar a posição da indústria e academia europeias na utilização, 
desenvolvimento e fabrico de produtos, serviços e tecnologias de computação 
avançados;

– assegurarem que as mais importantes infra-estruturas de investigação na Europa 
gozam de apoio e-Infra-estrutura, tanto em termos de acesso aos melhores 
recursos em matéria de computação e dados como a fim de alargar as vantagens 
das suas operações a toda a Europa;

  
10 A Prace (Parceria para a Computação Avançada na Europa) é um projecto ESFRI que cria 

uma estrutura permanente pan-europeia de investigação para a computação de alto 
desempenho. Actualmente, assinaram o MdE PRACE 16 Estados-Membros e 4 países 
associados ao PQ ; outros Estados-Membros são bem-vindos.
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– continuarem a eliminar os obstáculos que dificultam o desenvolvimento de 
mercados receptivos à inovação;

– prosseguirem os seus esforços a fim de disponibilizarem e alargarem o acesso aos 
dados científicos e aos repositórios de informação abertos e promoverem uma 
abordagem coerente no que respeita ao acesso e à conservação dos dados 
científicos;

– promoverem melhor a segurança das redes e dos produtos das TIC, incluindo 
através da facilitação de uma melhor interacção entre os agentes da investigação;

– consultarem regularmente os agentes de normalização e de investigação, em 
especial as Plataformas Tecnológicas Europeias, de forma a assegurarem que as 
iniciativas europeias de I&D no domínio das TIC contribuírem da forma mais 
eficaz para as actividades de normalização das TIC, bem como encorajarem os 
organismos de normalização a adaptarem os seus procedimentos, quando 
necessário, de forma a facilitarem a produção atempada de normas em matéria de 
TIC; coordenarem esforços no sentido de uma melhor sincronização e 
coordenação das políticas de normalização nacionais e europeias relacionadas 
com o estabelecimento e divulgação de normas tecnológicas europeias, que 
contribuirão significativamente para a competitividade europeia;

– procurarem mais incentivos para uma emergência mais rápida de mercados 
receptivos à inovação, nomeadamente através de inovação com uma componente 
baseada na procura e nos utilizadores mais forte, incluindo uma utilização 
alargada da contratação pública da inovação, o apoio a projectos-piloto e o 
envolvimento dos utilizadores em todas as fases do ciclo da inovação;

– promoverem e facilitarem a criação de sinergias entre políticas e instrumentos a 
diversos níveis e interacções mais estreitas entre os programas de utilizadores, 
fornecedores e investidores, por exemplo através de "plataformas de inovação" 
para a inovação em matéria de serviço público, apoio ao intercâmbio de 
experiências entre entidades responsáveis pela contratação pública, 
estabelecimento de redes de investigadores e PME;
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– incentivarem as empresas, a academia e as autoridades a todos os níveis a 
contribuírem para pôr em prática projectos de TIC em todo o ciclo da inovação, 
nomeadamente em resposta a metas a atingir pela sociedade;

– tomarem iniciativas através da parceria europeia para os investigadores criada em 
26 de Setembro de 200811, para ultrapassar a falta de investigadores qualificados e 
atrair os melhores investigadores do mundo para participarem em investigação no 
domínio das TIC, em especial TEF, incluindo a colaboração com os líderes da 
investigação a nível mundial;  

– atenderem em especial ao papel das TIC na facilitação e reforço da política de 
cooperação C&T com países fora da Europa.

___________________

  
11 Conclusões do Conselho relativas a uma parceria europeia para os investigadores: melhores 

carreiras e mais mobilidade, doc. 13671/08.


