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responsável pela utilização que eventualmente seja feita das 
informações que se seguem. 
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Comissão Europeia. 
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Resumo 
O presente relatório apresenta uma estratégia para a criação de uma Europa 
Inovadora. A realização desse objectivo exige a combinação de uma série de 
elementos: um mercado para os produtos e serviços inovadores, concentração de 
recursos, novas estruturas financeiras e mobilidade de pessoas, capitais e 
organizações. Juntos representam uma mudança de paradigma que em muito 
ultrapassa o domínio estreito da política de I&D e de inovação.  
A nossa recomendação fundamental é o estabelecimento de um Pacto para a 
Investigação e Inovação que impulsione a agenda da Europa Inovadora. Para tal é 
necessário um grande acto de vontade e de empenho por parte dos 
responsáveis políticos, dos empresários e dos dirigentes sociais. Os actuais 
esforços no sentido do cumprimento da Agenda de Lisboa revista devem prosseguir 
e ser reforçados, mas não bastam. A esses, haverá que acrescentar outros, em 
simultâneo e de forma sincronizada, nas três áreas que constituem o Pacto e que 
utilizamos para estruturar o relatório:  

1. No centro das nossas recomendações está a necessidade de a Europa 
oferecer às suas empresas um mercado receptivo à inovação, cuja 
inexistência constitui o principal obstáculo ao investimento em investigação e 
inovação. Para isso, há que tomar medidas a nível da regulamentação, das 
normas, dos contratos públicos e da propriedade intelectual e promover uma 
cultura entusiasta da inovação. A combinação dessas medidas e de outras do 
lado da oferta destinadas a criar procura deverá centrar-se em acções 
estratégicas em grande escala. Destacamos alguns exemplos: saúde em 
linha, produtos farmacêuticos, energia, ambiente, transportes e logística, 
segurança e conteúdos digitais. Deve ser designado um coordenador 
independente de alto nível para organizar a acção europeia em cada um 
desses domínios. 

2. Consideramos o objectivo de 3% um indicador de uma Europa inovadora, não 
um fim em si mesmo. São necessárias medidas para aumentar os recursos 
com vista à excelência científica, à I&D industrial e à ligação ciência-indústria. 
Há que aumentar a produtividade da I&D. Há que triplicar a percentagem dos 
fundos estruturais gasta em investigação e inovação. 

3. É necessária uma mobilidade muito maior a três níveis: há que operar uma 
mudança decisiva na mobilidade transfronteiras dos recursos humanos; a 
mobilidade financeira exige um sector de capital de risco eficaz e novos 
instrumentos financeiros para a economia baseada no conhecimento; a 
mobilidade na organização e nos conhecimentos implica contrariar as 
estruturas estabelecidas para permitir a criação de novas ligações através dos 
instrumentos das plataformas e agregados (clusters) tecnológicos europeus. 

O aumento dos recursos para a I&D e a inovação é uma necessidade, mas é 
insuficiente para atingir o objectivo de uma Europa inovadora. É necessária uma 
mudança de paradigma em que se preservem os valores europeus, mas numa 
nova estrutura social. 
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Um painel de monitorização independente apoiado pela Comissão deve 
apresentar anualmente um relatório de progresso respeitante ao Pacto.  
A Europa e os seus cidadãos devem compreender que o seu modo de vida está 
ameaçado, mas que o caminho para a prosperidade através da investigação e da 
inovação está aberto se os seus líderes tomarem desde já medidas em larga escala, 
antes que seja demasiado tarde. 
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