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I. Introdução  

 

 

 

a. Objetivo: 

 

O presente relatório pretende retratar a experiência profissional da candidata, designadamente 

a aprendizagem de várias vertentes da cooperação internacional nas áreas da Ciência e 

Tecnologia, numa perspetiva nacional, que possibilitou um olhar crítico no que toca à 

evolução da chamada “diplomacia da Ciência e Tecnologia” a nível internacional. 

 

 

Tratando-se de um relatório profissional, o tema escolhido será retratado com base na 

experiência adquirida pela candidata ao longo de três períodos distintos que marcaram a sua 

carreira profissional em referência: 

 

1. O primeiro período visa retratar primeiramente a experiência com o Programa-Quadro 

de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico da União Europeia que tem vindo a 

merecer um crescente apoio e adesão, quer ao nível da própria comunidade científica 

europeia (e mesmo de fora da Europa), quer a nível político, como o mostra a 

crescente dotação orçamental de que vem sendo alvo nos diversos quadros financeiros 

plurianuais da União. Serão referidas outras áreas que foram acompanhadas, pela sua 

relação direta com o tema em apreço, com uma referência especial às presidências 

portuguesas da UE.  

(de dezembro de 1995 a abril de 2002, com um interregno de quatro meses) 

 

2. Um segundo período que permitiu uma experiência de natureza política em gabinetes 

ministeriais e que demonstrou a importância crescente da Ciência e Tecnologia na 

cooperação internacional – a vertente bilateral e multilateral – além do reforço do 

conhecimento da cooperação ao nível da União Europeia. 

(de janeiro a abril de 2002 e de janeiro de 2003 a setembro de 2008) 
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3. Um terceiro período, que dura até ao momento presente, enquanto Conselheira na 

Representação Permanente de Portugal junto da UE (REPER), na mesma área de 

trabalho, e que permitiu ter uma visão prática, política e negocial da importância da 

Ciência e Tecnologia, a nível político e estratégico, no discurso comunitário e na 

própria estratégia da União Europeia para o crescimento e emprego.  

(de outubro de 2008 até ao momento atual) 

 

 

Ainda que com prejuízo de inverter a ordem temporal da experiência, optou-se por alterar a 

ordem com que é apresentada a descrição da experiência profissional, com vista a iniciar o 

relatório pela cooperação internacional, seguindo-se os dois períodos no qual a candidata 

trabalhou essencialmente em cooperação europeia. Por outro lado, os próprios exemplos 

respeitarão a sua inserção temática e não uma ordem puramente cronológica.  

 

 

Procurar-se-á demonstrar como os diferentes contextos deram origem a um acumular de 

conhecimento na matéria vertente e possibilitaram a experiência de diferentes formas e 

práticas de diplomacia. No âmbito restrito dessa experiência, procurar-se-á apresentar, como 

problemática principal, uma visão da diplomacia em Ciência e Tecnologia nas relações 

internacionais, com vista a situar o lugar da diplomacia científica atual e as suas possíveis 

tendências.  

 

 

b. Enquadramento Metodológico: 

 

 

O presente relatório será estruturado em função dos períodos distintos que marcaram a 

experiência profissional da candidata, quer na área da cooperação internacional, quer da 

cooperação europeia, com concomitante apresentação de exemplos, que se consideram 

relevantes, no que toca à evolução do tema em apreço, bem como de uma conclusão em cada 

um deles que permitirá uma apreciação final global.  
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De modo a basear teoricamente a análise feita, a experiência será posta em perspetiva à luz do 

trabalho feito na área em apreço e o estado da arte nesta matéria, que começou a merecer a 

atenção dos investigadores e pensadores nesta área. 

 

A definição mais completa da chamada diplomacia científica é dada num relatório elaborado 

pela Royal Society “New Frontiers of Science Diplomacy”, de janeiro de 2010, de síntese de 

uma reunião organizada pela Royal Society, em parceria com a American Association for the 

Advancement of Science (AAAS).  

 

 

Da análise bibliográfica efetuada, podemos concluir que estas são porventura as duas 

entidades com mais trabalho na área. A Royal Society colocou a diplomacia no centro do 

trabalho a ser desenvolvido pelo seu Science Policy Centre; a AAAS criou em 2008 o Centre 

for Science Diplomacy com vista a aproximar a ciência da política externa e dos diversos 

atores relevantes, para ajudar a definir áreas onde a cooperação científica pode apoiar a 

criação de confiança e de plataformas de diálogo e de entendimento.  

 

 

É ainda de não descorar o papel da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD) nesta matéria que acordou, em 2001, uma iniciativa sobre 

diplomacia científica, sobretudo centrada nos países em desenvolvimento, a Science and 

Technology Diplomacy Initiative. Foi de certo modo pioneira esta tomada de consciência 

sobre a importância do desenvolvimento de capacidades nos países em desenvolvimento, o 

que passa necessariamente pela Ciência e Tecnologia nos seus vários domínios, desde a 

formação de recursos humanos, reforço das atividades de disseminação e sensibilização sobre 

a utilização das tecnologias, passando pelas análises políticas que suportam as decisões 

políticas. Para a UNCTAD o termo de “diplomacia da ciência e tecnologia” significa a 

capacidade de aconselhamento da ciência e tecnologia nas negociações multilaterais e na 

implementação dos resultados dessas negociações a nível nacional. Cobre, pois, atividades a 

nível internacional e nacional, prosseguidas no seguimento de compromissos assumidos 

internacionalmente, com o objetivo de apoiar essencialmente os países em desenvolvimento. 
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Não obstante o facto do conceito de diplomacia científica ser ainda muito difuso e a sua 

análise basear-se fundamentalmente em exemplos concretos, a Royal Society, considera que o 

conceito pode ser aplicado ao papel da ciência, tecnologia e inovação em três dimensões: 

 

 Apoiando e constituindo uma fonte válida de informação para os objetivos da política 

externa através de aconselhamento científico – a chamada “Ciência na diplomacia”; 

 

 Facilitando a cooperação científica e tecnológica internacional – a chamada “diplomacia 

para a Ciência”; 

 

 Utilizando a cooperação científica para melhorar as relações internacionais entre os países 

– a chamada “Ciência para a diplomacia”. 

 

 

Os exemplos profissionais citados neste relatório, com base na experiência profissional que se 

pretende retratar, incidirão sobre estas três vertentes. Não será um relatório exaustivo em 

termos de percurso profissional, antes concentrar-se-á nas vertentes que são consideradas 

úteis ou relevantes do ponto de vista do tema escolhido. Assim, cada capítulo tem início com 

uma breve descrição do período profissional a que se reporta e o contexto geral em que se 

insere. Não obstante, a candidata procura retratar, através de exemplos retirados da 

experiência profissional, a experiência pessoal da diplomacia científica e da sua crescente 

importância no contexto das relações internacionais e da cooperação europeia.                                            

 

 

c. Questão de partida: 

 

O presente relatório profissional visa demonstrar como a Ciência e Tecnologia, ou a 

Investigação e Desenvolvimento (conforme termo mais usado na União Europeia), se tornou 

uma ponte política importante e uma nova forma de política internacional e contextualizar o 

lugar da “Diplomacia Científica” nas relações internacionais e europeias. 
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O relatório baseia-se essencialmente nos exemplos profissionais relevantes e que visam 

demonstrar esta questão de partida, colocados em perspetiva à luz da literatura existente sobe 

o tema. 

 

 

Conforme referido no ponto anterior, da análise bibliográfica efetuada, podemos concluir que 

as entidades com mais trabalho na área da diplomacia científica são a Royal Society, com o 

seu Science Policy Centre e que coloca a diplomacia no centro do seu trabalho, e a American 

Association for the Advancement of Science (AAAS), que criou em 2008 o Centre for Science 

Diplomacy. 

 

 

A Royal Society produziu, em março de 2011, um importante relatório sobre o tema 

(Knowledge, Networks and Nations: Global scientific collaborations in the 21st century, 

DES2096), o qual apresenta uma fonte importante de informação em termos dor retrato e 

evolução da colaboração científica mundial (as estatísticas são retiradas do relatório 

“UNESCO Science Report 2010”, igualmente referido mais adiante), razão pela qual são 

apresentados vários dados desse relatório em anexo a este trabalho. A Royal Society afirma 

que a ciência está a tornar-se cada vez mais global e a geopolítica da ciência está a mudar, 

com a emergência de outras potências científicas, não obstante estar ainda grandemente 

concentrada: 

 

Science is growing globally. Since the beginning of the 21st century, the global spend 

on research and development has nearly doubled, publications have grown by a third, 

and the number of researchers continues to rise. North America, Japan, Europe and 

Australasia have all witnessed growth, with each increasing spending by around one-

third between 2002 and 2007. In the same period, ‘developing countries’, including 

the emerging economies of China, India and Brazil, more than doubled their 

expenditure on R&D, increasing their contribution to world R&D spending by 7 

percentage points from 17% to 24%. (KNN, RS, p. 16) 
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Conforme a ciência se expande, torna-se igualmente mais global em termos de colaborações 

internacionais (vd. Anexo IV). Ao considerar os benefícios e motivações da colaboração 

científica internacional, o potencial geopolítico desta colaboração começa necessariamente a 

ser equacionado e a Royal Society apresenta uma série de exemplos que demonstram as 

dimensões científicas dos maiores desafios globais do nosso século, o que exige uma 

adaptação da política externa. No seu discurso emblemático, proferido no Cairo, em 2009, 

Barak Obama afirma isto mesmo ao identificar a ciência como instrumento para reforçar 

parcerias1. A cooperação científica entre os EUA e o Irão, não obstante as tensões políticas, 

são prova disso mesmo, tal como do Synchrotron-light for Experimental Science and 

Applications in the Middle East – SESAME (que referiremos mais adiante neste relatório). 

São dados ainda exemplos como a evolução na UE do Programa-Quadro de investigação e 

desenvolvimento tecnológico e case studies como o do Reator Internacional Experimental de 

Fusão nuclear – ITER (também referido neste relatório). É sublinhado que: 

 

Today, science continues to offer alternative channels of engagement with countries 

where relations may be strained at political levels. […] A distinct benefit of scientific 

collaboration is that it can act as a bridge where political ties are weaker. (KNN, RS, p. 

62) 

 

 

Na mesma linha, a AAAS, através do seu centro para a diplomacia científica, tem vindo a 

lançar no ano de 2012, um conjunto de artigos, no contexto da diplomacia científica, de um 

enorme interesse, que exploram o cruzamento entre a cooperação científica internacional, as 

relações externas e as políticas públicas. Os artigos publicados são de um grande interesse 

histórico, por um lado, mas também político, ao descreverem a problemática da diplomacia 

científica na atualidade.  

 

 

Começando por descrever a ciência e a diplomacia no período da Guerra Fria, mostra como 

“In many ways the Cold War was a time of highly effective use of science diplomacy to build 

                                                 
1 http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp/sciencediplomacy  
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bridges and connections despite the existence of great political tensions” (Turekian, Neureiter, 

www.sciencediplomacy.org editorial 2012) e permitiram sustentar a relação entre pessoas de 

países com relações políticas instáveis. Aliás, em 1999, a Academia das Ciências americana 

concluiu que 13 dos 60 objetivos da política externa dos EUA apresentam as vertentes da 

ciência e tecnologia. Atualmente, a diplomacia científica é uma componente central da agenda 

americana. Reconhecendo que “the practice of science is increasingly expanding from 

individuals to groups, from single disciplines to interdisciplinar, and from national to an 

international scope” (Hormats, www.sciencediplomacy.org editorial 2012), os governos estão 

cada vez mais atentos a esta dinâmica e a torná-la parte da sua política externa. A AAAS 

enquadra igualmente o exemplo do ITER como o de um projeto mundial emblemático, no 

contexto da diplomacia científica. 

 

 

Ambas a Royal Society e a AAAS realizaram, em junho de 2009, um evento conjunto do qual 

resultou um relatório intitulado New frontiers in science diplomacy – Navigating the changing 

balance power” (The Royal Society, janeiro 2010), onde consta a definição de diplomacia 

científica, nas suas três dimensões, que se toma como ponto de partida neste relatório. O 

documento produzido apresenta uma visão da diplomacia científica atual, considerando que 

não se trata de um campo novo mas cuja importância nunca foi tão premente como nos dias 

de hoje, num mundo de crescente complexidade científica e técnica e cujos desafios que se 

lhe colocam exigem soluções que apenas a ciência e tecnologia podem trazer e que nenhum 

país é capaz de desenvolver por si só (e.g. alterações climáticas, segurança alimentar, redução 

da pobreza, desarmamento nuclear). O exemplo da Guerra Fria é sintomático e evidenciado 

mais uma vez mas, na atualidade, são dados exemplos dos canais científicos com países como 

o Irão, a Arábia Saudita e o Paquistão, pelo que se conclui que o contributo potencial da 

ciência para a política externa está a atrair uma atenção crescente. O relatório apresenta um 

conjunto de conclusões, entre elas: 

 

Science diplomacy seeks to strengthen the symbiosis between the interests and 

motivations of the scientific and foreign policy communities. For the former, 

international cooperation is often driven by a desire to access the best people, research 

facilities or new sources of funding. For the latter, science offers potentially useful 
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networks and channels of communication that can be used to support wide policy 

goals. But it is important that scientific and diplomatic goals remain clearly defined, to 

avoid the undue politicisation of science. Foreign ministries should place greater 

emphasis on science within their strategies, and draw more extensively on scientific 

advice in the formation and delivery of policy objectives. (New frontiers in science 

diplomacy, January 2010, p. vi). 

 

 

Este relatório considera igualmente que as organizações científicas têm um papel importante a 

desempenhar na diplomacia científica pela sua capacidade de despoletar a criação de redes e a 

formação de novos tipos de parcerias, mesmo quando as relações políticas possam sofrer de 

tensões. Entende-se como o diálogo entre todas as partes envolvidas é essencial, 

inclusivamente através da comunicação e a popularização da ciência.  

 

 

Em quaisquer das fontes referidas são repetidos exemplos como o ITER, o SESAME, o Large 

Haydron Collider (LHC, CERN), todos eles referidos adiante neste relatório. 

 

 

O Japão é igualmente um país que cedo percebeu as vantagens da diplomacia científica, já 

que a Ciência e Tecnologia é parte integrante da sua estratégia nacional, a par do crescimento 

económico, e como forma de promoção dos seus interesses nacionais. O seu Council for 

Science and Technology Policy tem vindo a trabalhar sobre esta temática e produziu um 

relatório, em maio de 2008, intitulado “Towards the Reinforcement of Science and 

Technology Diplomacy”. O objetivo deste relatório é ligar a ciência e tecnologia à política 

externa para um desenvolvimento mútuo e para reforçar a promoção das competências 

japonesas no mundo e desempenhar um papel na comunidade internacional. O termo 

diplomacia é usado não apenas no sentido convencional das relações entre o governo japonês 

e os governos de países terceiros, mas também para cobrir um leque mais amplo de atividades 

“ranging from the various overseas and domestic efforts made by the public sector and local 

public entities to theme-specific personnel exchanges, joint projects, and international 
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contributions by ministries, government agencies, and educational and research institutions” 

(p. 5)  

 

 

O relatório reconhece que deve ser dado um novo papel à Ciência e Tecnologia a nível 

internacional, à luz dos esforços necessários para resolver problemas internacionais em 

relação ao crescimento demográfico, ambiente, alimentação, energia, recursos, pobreza, para 

os quais são necessárias soluções globais e que requerem a intervenção da comunidade 

científica: 

 

Under the current globalization trend, these problems are not only problems of a single 

country or region, but they are problems facing each and every country. […] member 

of the whole world should be aware that they are in the same boat, sharing 

responsibilities for the future of mankind, and utilize S&T – the common assets of 

mankind - in addressing these problems as a worldwide effort. (p. 5) 

 

 

A promoção da Ciência e Tecnologia é uma das importantes estratégias nacionais do Japão e 

um dos grandes trunfos que o Japão utiliza na cena internacional. As bases da estratégia são 

desenvolver um sistema de cooperação com as suas contrapartes para benefício mútuo; 

desenvolver sinergias entre a Ciência e Tecnologia e a diplomacia com vista a contribuir para 

a solução dos problemas globais que a humanidade enfrenta, incluindo o reforço da 

cooperação com países em desenvolvimento; trabalhar em prol do desenvolvimento de 

recursos humanos que sustentem a diplomacia científica; aumentar a presença internacional 

do Japão.  

 

 

Referimos atrás o trabalho da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD) com a sua Science and Technology Diplomacy Initiative, 

acordada em 2001 para melhorar “the provision of science and technology advice to 

multilateral negotiations and the implementation of the results of such negotiations at national 

level” (UNCTAD, 2003). O seu enfoque tem sido na criação de capacidades ao nível de 
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cientistas e diplomatas de países em desenvolvimento para apoiar o seu envolvimento em 

negociações internacionais, onde a ciência e a tecnologia desempenham um papel 

importante.2 

 

 

A importância da ciência e tecnologia para os países em desenvolvimento tem sido uma outra 

vertente explorada na literatura sobre diplomacia científica. A SciDev Net (The Science and 

Development Network), uma organização sem fins lucrativos dedicada à informação acerca da 

ciência e tecnologia para os países em desenvolvimento, apresenta uma séria de artigos sobre 

como a Ciência e Tecnologia podem reduzir a pobreza, melhorar a saúde e contribuir para 

aumentar os níveis de vida nestes países, seja através de melhor formação, da luta contra 

doenças da pobreza como a sida, malária e a tuberculose, o desenvolvimento de vacinas, seja 

através de maior investigação em segurança alimentar e aprovisionamento energético, entre 

outros. A organização apoia ainda a comunicação da ciência e tecnologia através de redes 

regionais e variadas organizações cooperantes. Nos vários artigos de opinião3, a diplomacia 

científica é vista como uma forma de ajudar os países em desenvolvimento e não apenas 

promover interesses políticos. Por outro lado, são privilegiadas as parcerias científicas com 

vista a reforçar o desenvolvimento do trabalho conjunto e, assim, contribuir para a criação de 

capacidades.  

 

 

De facto: 

 

The idea of “science diplomacy” is fast gaining ground as an effective tool for 

building ties between developed and developing countries and forging closer working 

relationships. […] If science can be used to meet political objectives, it can also be a 

tool for development. Tackling many of the issues facing poor countries – from health 

and hygiene to environmental degradation and the food crisis – will require the 

world’s combined scientific efforts. Science diplomacy can open the door for 

                                                 
2 http://www.unctad.info/en/Science-and-Technology-for-Development---StDev/Capacity-Building/Science--
Technology-Diplomacy-Initiative/  
3 http://www.scidev.net/en/science-and-innovation-policy/science-diplomacy/opinions/  
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collaborative action to mitigate the effects of poverty and lead to greater global 

stability. (Choudhury, Science diplomacy must be more ambitious, 2010).  

 

Por outro lado “Science and policy communities across the globe must work together to create 

new initiatives and revisit existing instruments to sustain collaboration and exchange between 

scientists.” (Douraghy, Science diplomacy should focus on people, 2010). 

 

 

A própria União Africana reconheceu a importância da Ciência e Tecnologia no seu “Africa’s 

Science and Technology Consolidated Plan of Action”, lançado em 20054. Este plano de ação 

consolida os programas de ciência e tecnologia da Comissão da União Africana (UA) e a 

Nova Parceria para o Desenvolvimento Africano (NEPAD) e trata-se do instrumento para 

implementar as decisões da primeira Conferência Ministerial sobre Ciência e Tecnologia, 

realizada em Novembro de 2003. Diz o plano:  

 

This ‘Consolidated Science and Technology Plan of Action’ articulates Africa’s 

common objectives and commitment to collective actions to develop and use science 

and technology for the socio-economic transformation of the continent and its 

integration into the world economy. It is erected on three interrelated conceptual 

pillars. These are: (a) capacity building (b) knowledge production, and (c) 

technological innovation. Capacity building in this context refers to the creation, 

improvement and mobilization of human skills, physical infrastructures, financial 

resources and the necessary policies for science and technology to be produced and 

used to solve specific African problems. Knowledge production is really about the 

conduct of science—the generation of scientific and technical knowledge about 

Africa’s problems and identification of specific ways to solve the problems. This is 

                                                 
4 http://www.nepadst.org/doclibrary/pdfs/doc27_082005.pdf  
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what is often referred to as R&D. Technological innovation entails the generation of 

specific products, processes and services. (p. 5). 

 

 

Este plano de ação coloca a ênfase no desenvolvimento dos sistemas africanos de ciência e 

tecnologia e inovação através da criação de redes de centros de excelência dedicados 

especificamente a programas de I&D e de desenvolvimento de capacidades e competências 

em áreas de interesse estrutural como agricultura, ambiente, energia, infraestrutura, 

industrialização e educação. 

 

 

Muito deste desenvolvimento passa por aquilo que passou a denominar-se de Ciência e 

Sociedade, ou seja uma maior aproximação da ciência, das decisões políticas e da sociedade 

com vista a uma melhor perceção da ciência. Começa pela educação científica e a maior 

atracão dos jovens para as carreiras científicas, mas também pela divulgação científica, ou a 

chamada popularização da ciência, e pela cultura científica. Cada vez mais e sobretudo nos 

nossos dias, nunca foi tão evidente como o contributo potencial da ciência para decisões 

políticas informadas, para além da Ciência e Tecnologia ser necessária para a solução dos 

desafios e riscos com os quais o mundo se depara. Vários são os países que desenvolvem 

estratégias para a Ciência e Sociedade.  

 

 

Na bibliografia apresentada neste relatório, é citada a estratégia do Reino Unido por ser 

bastante clara e compreensiva no que toca à descrição do papel da ciência na sociedade. Mas 

podemos igualmente citar o programa português, prosseguido pelo Ciência Viva. Este 

programa desenvolve três instrumentos fundamentais de ação: um programa de apoio ao 

ensino experimental das ciências e à promoção da educação científica na escola; uma rede 

nacional de Centros Ciência Viva, concebidos como espaços interactivos de divulgação 

científica para a população; campanhas nacionais de divulgação científica, estimulando o 

associativismo científico e proporcionando à população oportunidades de observação de 

índole científica e de contacto directo e pessoal com especialistas em diferentes áreas do 

saber.  
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Existem igualmente movimentos internacionais como aquele desenvolvido pelo International 

Council for Science (ICSU), criado em 1931 como organização não-governamental5, com 

vista a promover a liberdade, responsabilidade e universalidade da Ciência. A sua missão é a 

de reforçar a ciência internacional em benefício da sociedade através da identificação e 

trabalho em grandes questões importantes para a ciência e sociedade; facilitar a interação e 

cooperação entre cientistas a nível internacional; prestar aconselhamento para estimular o 

diálogo entre a comunidade científica e governos, sociedade civil e setor privado.  

 

 

Os próprios organismos internacionais de Ciência e Tecnologia estão conscientes da 

importância da ciência e sociedade e desenvolvem programas específicos, muitos deles na 

área educativa mas também em termos de comunicação da ciência para o exterior, e.g. o 

Laboratório Europeu de Investigação Nuclear (CERN), a Agência Espacial Europeia (ESA) 

que serão mencionados mais adiante neste relatório. 

 

 

As economias modernas baseiam-se, de facto, cada vez mais no conhecimento gerado pela 

Ciência e Tecnologia, por isso são chamadas de sociedades do conhecimento. A UNESCO, a 

OCDE, a União Europeia, falam da globalização do conhecimento, a que não é alheio o 

alargamento do uso das tecnologias da informação e comunicações, que apresenta desafios 

globais que requerem colaboração internacional e onde a Ciência e Tecnologia tem um papel 

a desempenhar. Por outro lado, evidenciam a necessidade de países menos desenvolvidos 

criarem uma maior mobilização do ponto de vista das qualificações e da ciência em prol do 

desenvolvimento. 

 

 

O capítulo introdutório do último relatório sobre a Ciência no mundo, de 2010 (UNESCO 

Science Report 2010)6, de Hugo Hollanders e Luc Soete, que ainda não retrata os efeitos da 

crise económica global (mas antevê uma alteração no domínio do ocidente no mundo, em 

termos de desenvolvimento científico e tecnológico), mostra a globalização do conhecimento 

                                                 
5 Tem presentemente 114 membros, representando 134 países, maioritariamente instituições científicas, bem 
como Uniões Científicas Internacionais (29 membros). http://www.iscu.org  
6 O UNESCO Science Report é feito a cada 5 anos. 
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e um crescente investimento no conhecimento, quer ao nível do ensino superior, quer em 

Investigação e Desenvolvimento (I&D). 

 

 

O acesso facilitado às tecnologias digitais aceleraram a difusão do conhecimento científico e 

das tecnologias, revolucionando a organização da investigação nos países e a nível 

internacional; por outro lado, o crescimento de organizações internacionais, não apenas na 

área da investigação científica, mas igualmente dela fazendo uso (e.g. OIT) contribui para a 

crescente internacionalização da ciência. Dita o relatório ainda que determinados países 

perceberam a importância de investir no conhecimento e estão a prosperar em termos de 

crescimento económico e investimento no conhecimento, e.g. mais uma vez a Índia, a China, 

o Brasil, México e África do Sul. Não obstante não haver dados concretos ainda sobre o 

impacto da recessão económica, parece já claro, como refere o relatório, que se procedeu a 

uma alteração do equilíbrio de poderes a nível económico e, por reflexo, também científico e 

tecnológico.  

 

 

Whereas these emerging economies once served as a repository for the outsourcing of 

manufacturing activities, they have now moved on to autonomous process technology 

development, product development, design and applied research. China, India and a 

few other Asian countries, together with some Arab Gulf states, have combined a 

national targeted technology policy with the aggressive – and successful – pursuit of 

better academic research within a short space of time. (Hollanders, Soete, UNESCO 

Science Report 2010, p. 1). 

 

 

Demonstra isto que a criação de valor, como conclui este capítulo e o demonstra com uma 

série de dados e indicadores, depende cada vez mais de uma melhor utilização do 

conhecimento, independentemente do nível de desenvolvimento do país ou da região, ou da 

sua origem. Origina isto igualmente uma crescente colaboração transfronteiras, como o 

demonstra o desenvolvimento de redes ou as publicações em co-autoria. O relatório da 
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UNESCO escolhe um conjunto alargado de países e regiões para refletir a heterogeneidade da 

Ciência e Tecnologia no mundo, dos países desenvolvidos, aos BRIC e aos países em 

desenvolvimento que começam a desempenhar um papel em termos de I&D. 

 

 

Uma leitura idêntica, mas concentrada nos Estados-Membros da UE e a sua comparação com 

o resto do mundo, é dada igualmente no Research and Innovation Scoreboard 2011 e que 

considera preocupante o abrandamento do progresso registado nos países da União. 

 

 

Na muito recente comunicação da Comissão Europeia “Reforçar e centrar a cooperação 

internacional no domínio da investigação e da inovação: Uma abordagem estratégica”, 

apresentada em 14 de setembro de 2012, fala-se pela primeira vez em “diplomacia científica” 

na aceção da utilização da cooperação internacional em investigação e inovação como um 

instrumento de “poder pela persuasão” e um mecanismo para melhorar as relações com 

importantes países e regiões. Acaba assim de ser lançada uma nova estratégia da UE para a 

cooperação internacional em investigação e a inovação. 

 

 

O que se conclui de toda esta análise é, por um lado, a importância crescente do conhecimento 

e, por conseguinte, da Ciência e da Tecnologia, não apenas a nível nacional, mas sobretudo 

em termos internacionais, incluindo europeus, o que exige o equacionar da diplomacia 

científica nas suas várias vertentes e que o presente relatório profissional pretende demonstrar 

através de exemplos que a candidata teve oportunidade de acompanhar e estudar. 
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II. A importância crescente da Ciência e Tecnologia na cooperação internacional – a 

vertente bilateral e multilateral 

 

 

Este relatório profissional tem início com a descrição da experiência adquirida pela 

candidata como adjunta para as relações internacionais num gabinete ministerial, onde 

acompanhou politicamente as matérias de interesse para o Ministério respetivo, 

designadamente na área em apreço, entre outras. Conforme referido na introdução, 

optou-se por primeiramente descrever a experiência em matéria de cooperação 

internacional, por ser mais abrangente. 

 

 

Foi claramente constatada a importância da Ciência e Tecnologia como uma área que 

estabelece pontes importantes e vínculos entre países e regiões, incluindo em 

circunstâncias nas quais as relações políticas poderão ser sensíveis. A Ciência e 

Tecnologia constitui uma área que normalmente é escolhida para encetar relações 

diplomáticas mais estreitas e uma maior cooperação. Tratando-se de uma área 

“pacífica” e de desenvolvimento potencial, encontra-se frequentemente na génese do 

desenvolvimento da cooperação bilateral e multilateral. 

 

 

Foi também acompanhada a cooperação europeia de um ponto de vista político já que 

a candidata acompanhava o membro de governo aos Conselhos de Ministros da UE e 

interagia com os serviços e a REPER na preparação dos mesmos e na elaboração de 

instruções, em razão da matéria. 

 

Este capítulo do relatório concentrar-se-á, porém, e especialmente, na experiência 

adquirida com a cooperação bilateral e multilateral. 
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a. A Cooperação Bilateral 

 

O acompanhamento da cooperação bilateral mostrou-se particularmente rico em experiências, 

sobretudo a intervenção na negociação de acordos bilaterais, preparação de Cimeiras e visitas 

oficiais do membro de Governo, nas áreas da competência do Ministério responsável pela 

Ciência e a Tecnologia, ao qual se foram juntando outras matérias. 

 

 

É ao Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) que compete a condução das negociações 

internacionais e a responsabilidade pelo processo visando a vinculação da República 

Portuguesa, não obstante aos Ministérios setoriais competir a iniciativa interna 

intergovernamental e a participação na negociação de forma complementar, a nível técnico, 

em coordenação com o MNE. Foi nesta qualidade que se registou a intervenção referida em 

termos negociais. 

 

 

A área da C&T tem uma longa tradição de acordos, protocolos e convénios de cooperação, 

com as mais diversas regiões do mundo.  

 

 

A panóplia de instrumentos passa pela celebração de acordos culturais, acordos científicos 

bilaterais, convénios de cooperação interinstitucionais, sobretudo entre agências financiadoras 

do sistema nacional de C&T mas também por instrumentos mais simples como Declarações 

Conjuntas e Memorandos de Entendimento, os quais não são juridicamente vinculativos. 

 

 

Com muitos países, os instrumentos de cooperação começam muitas vezes por Acordos 

Culturais, coordenados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, contemplando várias 

disposições, entre as quais o compromisso de reforçar a cooperação científica e técnica. 

Nestes casos, habitualmente, a entidade financiadora (atualmente a Fundação para a Ciência e 

Tecnologia em Portugal) concede financiamento para a mobilidade de investigadores 

portugueses e estrangeiros, integrados em projetos conjuntos de investigação científica e 

tecnológica. 
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Uma vez constatada a evolução positiva em termos de cooperação, passa-se para a celebração 

de acordos de cooperação científica e tecnológica bilaterais, ao abrigo dos quais são definidas 

comissões mistas que definem programas de trabalho e calendários de abertura de concursos e 

o respetivo financiamento. Estes acordos costumam seguir um formato padrão e contemplar 

disposições relativas aos seguintes domínios: 

 

 objeto do acordo, formas de cooperação: normalmente a realização de projetos de 

investigação conjuntos, incluindo o intercâmbio de cientistas, investigadores e peritos; 

 organização de e participação em encontros, conferências, simpósios, cursos, seminários, 

exposições e outros eventos análogos; 

 intercâmbio de informação e documentação sobre ciência e tecnologia; 

 utilização conjunta de infraestruturas de investigação e de equipamentos científicos;  

 outras áreas, que sejam mutuamente acordadas;  

 disposições sobre a comissão mista ou comissão conjunta;  

 definição dos programas de trabalho ou executivos periódicos;  

 encargos financeiros: habitualmente a parte que envia suporta os custos das viagens, ida e 

volta, entre as capitais dos dois países; a parte que recebe suporta as despesas com as 

viagens dentro do próprio país e com a estadia, i.e. um per diem para despesas com o 

alojamento e a alimentação, de acordo com as normas em vigor em matéria de ajudas de 

custo vigentes em cada país;  

 regulamentação da exploração de resultados e participação de terceiras partes;  

 artigos relativos à solução de controvérsias; aplicação do acordo; relação com outras 

convenções internacionais;  

 entidades competentes para a execução do acordo;  

 finalmente disposições sobre a entrada em vigor, vigência e denúncia do acordo. 
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As partes podem ainda preferir instrumentos não vinculativos, ou seja acordos políticos sem 

efeitos jurídicos próprios e não estando formalmente adstritos às mesmas exigências jurídico-

formais e procedimentais que as convenções internacionais, como sejam as Declarações 

Conjuntas, Protocolos de Cooperação e Memorandos de Entendimento, que não resultam na 

definição de direitos e obrigações, mas podem dar aso a uma cooperação frutuosa no caso de 

se registar vontade política para a prosseguir. A área da Ciência e Tecnologia não é exceção e, 

em muitos casos, recorre-se a estes instrumentos. Nestes casos, evita-se um processo por 

vezes excessivamente longo de negociação, aprovação prévia para assinatura (normalmente 

por via de uma Carta de Plenos Poderes), bem como o processo de aprovação interna e 

posterior publicação. 

 

 

Por vezes, acordos políticos desta natureza seguem-se a um acordo geral (nos casos concretos 

que se acompanharam), neste caso acordos de cooperação científica e tecnológica, com vista a 

detalhar as formas de cooperação e identificar novas iniciativas a prosseguir conjuntamente, 

como no caso da cooperação luso-espanhola referida mais abaixo, a título de exemplo. 

 

 

Na vertente da cooperação bilateral, foi patente como a área da Ciência e Tecnologia é uma 

área privilegiada para encetar ou desenvolver a cooperação bilateral, por ser, como aliás 

referido na secção anterior, uma área de vantagens mútuas, potencialmente dinamizadora de 

ganhos para ambas as partes e isenta de sensibilidades políticas. Ajuda pois a reforçar laços 

diplomáticos. 

 

 

No decurso do período passado em gabinetes ministeriais, a candidata acompanhou a 

negociação e assinatura/entrada em vigor dos seguintes acordos e/ou outros instrumentos: 

 

- Com os PALOP: acordo de cooperação no domínio da ciência e tecnologia com Angola (um 

outro no domínio do Ensino Superior); acordo de cooperação no domínio do ensino superior, 

ciência e tecnologia com Moçambique; acordo de cooperação no domínio do ensino superior, 

ciência e tecnologia com São Tomé e Príncipe; acordo de cooperação no domínio do ensino 
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superior, ciência e tecnologia com a Guiné Bissau; com Timor-Leste foi igualmente 

negociado um acordo mas apenas na área do ensino superior; 

 

- Com o continente Asiático: acordo de cooperação sobre o reconhecimento mútuo de 

diplomas e qualificações académicas com a República Popular da China. Várias foram ainda 

as declarações conjuntas na área da ciência e tecnologia por ocasião de visitas oficiais de 

membros de governo chineses; foi ainda assinado um Memorando de Entendimento entre o 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal e o Ministério das 

Comunicações e Sociedade da Informação da Coreia do Sul no domínio das Tecnologias da 

Informação e Comunicação; 

 

- Com a Europa: acordo de cooperação científica e tecnológica com a República Eslovaca; 

acordo de cooperação científica e tecnológica com o Reino de Espanha (seguindo-se uma 

série de outros instrumentos descritos abaixo a título de exemplo); acordo de cooperação 

científica e tecnológica com a Polónia; acordo sobre o reconhecimento de períodos de estudo 

e de graus e diplomas de ensino superior com França; foi ainda assinada uma declaração 

conjunta com o Governo suíço em matéria de ciência e tecnologia; 

 

- Com África, excetuando os PALOP: acordo de cooperação científica e tecnológica com 

Marrocos; foi negociado mas não assinado ainda um acordo de cooperação científica e 

tecnológica com a África do Sul. 

 

 

Além dos processos acima descritos, o acompanhamento geral da implementação da 

cooperação científica e tecnológica mostrou como, em certos casos, se reveste de uma 

importante dinâmica em termos de cooperação bilateral figurando, normalmente, nos temas a 

abordar em cimeiras entre Portugal e países terceiros. Registou-se ainda a prática corrente de 

visitas de embaixadores ao membro de governo salientando a importância desta cooperação 

ou, no caso de ser ainda embrionária, a vontade de a vir a desenvolver.  

 

 

Foi ainda particularmente relevante o processo conducente à celebração de parcerias entre 

Portugal e grandes instituições americanas de ciência, tecnologia e ensino superior, 
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nomeadamente o Massachussets Institute of Technology (MIT), a Carnegie Mellon University 

(CMU), a Universidade do Texas em Austin e a Harvard Medical School. 

 

 

No conjunto desta experiência, teve especial interesse o acompanhamento do processo 

conducente à criação do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, razão pela qual 

será descrito como exemplo mais adiante. 

 

 

 

b. A Cooperação Multilateral 

 

A experiência registada ao nível da cooperação multilateral, revestiu-se designadamente no 

acompanhamento da participação portuguesa em organismos internacionais ou fora 

multilaterais nas áreas de competência do Ministério respetivo. 

 

 

Do ponto de vista de Portugal foi possível constatar uma evolução grande nesta matéria.  

 

 

No início da década de 90, o enquadramento externo do país coloca à Ciência e Tecnologia 

uma série de desafios que suscitam de uma forma clara e prioritária a necessidade de uma 

maior internacionalização do sistema científico nacional.  

 

 

Quer a dimensão e complexidade das transformações, quer o desenvolvimento acelerado de 

novas tecnologias, novos materiais e novos conhecimentos em amplos domínios científicos, 

constituem um apelo constante, pela competitividade que encerram, a uma maior abertura e a 

uma maior especialização em setores onde a investigação e desenvolvimento se tornam 

incontornáveis. Note-se que em 1995 é criado o Ministério da Ciência e da Tecnologia. 
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A participação de Portugal em Organizações Internacionais de C&T foi vista pois como uma 

necessidade e uma exigência para a melhor qualificação da sua comunidade científica, sendo 

da mesma forma, visto como o único meio de criar competências científicas em domínios que 

o próprio interesse público justifica. 

 

 

Foi entendido que a pequena dimensão do país, a insuficiência interna dos seus recursos e as 

fragilidades ainda evidenciadas pela impossibilidade, de no imediato, conseguir dinamizar o 

esforço privado para estas áreas, reforçavam a necessidade de políticas públicas que 

permitissem sustentar adequadamente o desenvolvimento do sistema científico e tecnológico. 

 

Resultou desta reflexão a adesão de Portugal a diversas Organizações Internacionais de C&T, 

como mais uma forma de internacionalização e capacitação das instituições, centros de 

investigação e universidades, pelas possibilidades que permite de confronto direto com 

tecnologias de ponta e investigação fundamental de excelência. 

 

 

Encontra-se em anexo (anexo II) uma lista, que não pretende ser exaustiva, das organizações 

internacionais no domínio da C&T de que Portugal faz parte.  

 

 

A relevância desta matéria para o tema do relatório em apreço, prende-se com a constatação 

da criação de organismos internacionais de Ciência e Tecnologia na Europa, paralelamente ao 

próprio desenvolvimento na UE do Programa-Quadro, e concomitante importância crescente 

da política científica e tecnológica na Europa. É pois desenvolvido este ponto nos exemplos 

referidos adiante. 

 

 

Por outro lado, o movimento científico e tecnológico em prol da paz e a visão da ciência 

como motor da paz é outra vertente de especial relevo que foi possível constatar. A criação do 

CERN, por exemplo, é disso um exemplo claro. Aliás, a evolução da criação de vários 

organismos na Europa, após a segunda guerra mundial (anexo III) mostra claramente uma 

evolução decorrente do pós-guerra e onde a C&T veio a assumir um papel relevante.  
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Mais recentemente o exemplo da criação do SESAME – Synchrotron-light for Experimental 

Science and Applications in the Middle East (descrito em seguida), onde Portugal participa 

como observador, é outro exemplo da ciência em prol da paz e da diplomacia científica que 

importa salientar. 

 

 

O acompanhamento da cooperação multilateral incluiu ainda áreas como conferências de 

ministros de plataformas multilaterais tais como ASEM, CPLP, UEALC onde as áreas da 

C&T têm vindo a ser contempladas. Aliás, constatou-se um interesse crescente dos PALOP 

pelas áreas da ciência, tecnologia e ensino superior como vertentes essenciais de 

desenvolvimento, apesar das dificuldades que ainda enfrentam, seja na vertente de 

capacitação de recursos humanos, de desenvolvimento de projetos de investigação em áreas 

de interesse estratégico para o respetivo país, a criação de redes para transferência de 

conhecimento, o próprio desenvolvimento de competências em matéria de indicadores e de 

desenvolvimento de políticas eficazes de ensino superior, ciência e tecnologia. 

 

 

 

c. Exemplos:  

 

 

i) Exemplos de cooperação bilateral em Ciência e Tecnologia e respetivas 

negociações – o caso da preparação das Cimeiras luso-espanholas e a 

negociação conducente à criação do Instituto Internacional Ibérico de 

Nanotecnologia (INL): 

 

 

Em novembro de 2003, na Figueira da Foz, por ocasião da XIXª Cimeira luso-espanhola, foi 

assinado um acordo de cooperação científica e tecnológica. Seguiu-se uma cimeira em 

outubro de 2004 sem história na área da ciência e tecnologia.  
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Porém, na XXIª Cimeira, realizada em novembro de 2005, em Évora, as partes acordam em 

dar novo impulso à cooperação bilateral ao nível da ciência e tecnologia e atribuir-lhe 

importância estratégica. Neste sentido, Portugal e Espanha decidiram lançar, no total, onze 

iniciativas conjuntas que consubstanciaram em Memorandos de Entendimento, assinados na 

ocasião. Entre estas iniciativas destacou-se, de uma maneira especial, a decisão de criar um 

Instituto de Investigação Portugal-Espanha, situado em território português, gerido sob 

responsabilidade conjunta, tendo um carácter internacional, aberto à participação de 

instituições e especialistas de todo o mundo. Foram os seguintes os onze Memorandos 

assinados: 

 

1. Lançamento de uma Iniciativa Eureka Luso-Espanhola; 

2. Desenvolvimento de Planos de Cooperação Científicos e Tecnológicos 

específicos; 

3. Lançamento de uma Rede de cooperação para a promoção da Cultura Científica e 

Tecnológica; 

4. Lançamento de uma iniciativa conjunta de mobilidade de investigadores; 

5. Lançamento de um programa piloto de abertura recíproca de Programas Nacionais 

de Financiamento de I&D; 

6. Lançamento de um projeto de interligação das redes de investigação e de ensino 

entre Portugal e Espanha; 

7. Criação de um programa de apoio a redes temáticas de investigação; 

8. Cooperação em Física Nuclear, de partículas e Astropartículas; 

9. Cooperação no domínio das Ciências e Tecnologias do Oceano; 

10. Cooperação em matéria de computação GRID; 

11. Criação e operação de infra-estruturas de I&D. 

 

 

Não desprezando as restantes iniciativas, algumas com seguimento mais dinâmico que outras, 

de facto destacou-se a criação do que veio a ser o Laboratório Ibérico Internacional de 
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Nanotecnologia (INL). Foi longo o processo de criação mas constituiu uma experiência 

riquíssima em termos de diplomacia científica. Descrevem-se em seguida os principais 

desenvolvimentos, em termos cronológicos: 

 

 Assinatura do Tratado constitutivo do INL em 25 de novembro de 2006, em Badajoz, por 

ocasião da XXII.ª Cimeira Luso-Espanhola; 

 Organização, em fevereiro de 2007, de uma reunião com os diretores de 14 dos principais 

laboratórios de nanociência e nanotecnologia de Portugal e Espanha, com a presença dos 

coordenadores das redes nacionais de nanotecnologia e de representantes dos ministérios 

de ambos os países, na qual foram apresentados os vários laboratórios e foram analisadas 

possíveis formas de colaboração e sinergias com o INL; 

 Criação da Comissão Instaladora do INL em 19 de março 2007, através do Decreto-Lei nº 

66/2007; 

 Reunião da 1ª Assembleia-Geral (AG) da Comissão Instaladora do INL a 10 de maio 2007 

e designação dos membros dos órgãos sociais; 

 Realização da 2ª AG da Comissão Instaladora do INL, em 27 de julho 2007, para apreciar 

a proposta do Conselho de Administração para adjudicação do Estudo Prévio (BoD – 

Basis of Design) das instalações do futuro campus do INL; 

 Realização da 3ª AG da Comissão Instaladora do INL, em 8 de outubro de 2007, para 

decisão sobre propostas de convénios com a Universidade de Santiago de Compostela e a 

Universidade do Minho relativas à cedência de professores que integram o Conselho de 

Administração a tempo inteiro; 

 Realização, em 20-21 de novembro de 2007, em Braga, no âmbito da Presidência 

Portuguesa da UE, da Conferência de Alto Nível sobre Nanotencologia, com a presença 

dos Comissários Europeus da Ciência e Investigação, Janez Potocnik, e da Sociedade da 

Informação e Media, Viviane Reding, além do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior de Portugal e a Ministra da Educação e Ciência de Espanha; 

 Aprovação em Portugal dos Estatutos do INL pela Resolução da Assembleia da República 

nº 59/2007, de 22 de novembro de 2007, e pelo Decreto do Presidente da República nº 

125/2007, de 22 de novembro de 2007, tendo entrado em vigor no dia 26 de dezembro de 
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2007, como formalmente indicado no Aviso n.º 17/2008, de 25 de janeiro, do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros. Processo idêntico realizou-se em Espanha; 

 Reunião do Conselho Científico Internacional do INL, em Lisboa, a 3 de dezembro de 

2007; 

 Finalização do Acordo de Sede a celebrar entre o INL e o Estado português; 

 Realização da 4ª AG da Comissão Instaladora do INL, a 15 de janeiro de 2008, para 

apreciar as propostas do Conselho de Administração de:  

o selecção do Estudo Prévio como programa base para os subsequentes trabalhos 

de projeto e construção; 

o programa de capacitação envolvendo bolsas de doutoramento, apoio a pós-

doutoramentos, e apoio a projectos de investigação em cooperação entre 

equipas de Portugal e Espanha aprovados em concurso com avaliação 

internacional; 

o memorando de entendimento com a IBM tendo em vista a identificação 

conjunta de projectos de investigação para possível colaboração futura. 

 Realização de uma reunião extraordinária do Conselho do INL, a 15 de janeiro de 2008, 

para aprovação do Acordo de Sede e designação do Director-Geral indigitado, Professor 

José Rivas Rey, para representar o INL no ato de assinatura;  

 Celebração do Acordo de cedência do direito de superfície entre o INL e a Câmara 

Municipal de Braga, no seguimento do Protocolo assinado entre a Câmara Municipal de 

Braga e o Estado português, em 27 de novembro de 2006; 

 Assinatura do Acordo de Sede, em 18 janeiro de 2008, em Braga, por ocasião da XXIIIª 

Cimeira Luso-Espanhola;  

 Lançamento do concurso internacional para a primeira empreitada de construção do INL 

em 11 de março de 2008; 

 Realização da primeira reunião formal do Conselho do INL no dia 30 de maio de 2008. O 

Conselho nomeou os dirigentes máximos da instituição e definiu as orientações iniciais 

para o funcionamento do laboratório; 

 No dia 17 de Julho de 2009, menos de quatro anos após Portugal e Espanha terem 

assinado o acordo para criar a instituição, as instalações do INL foram inauguradas. 
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Presentes na cerimónia estiveram Sua Alteza O Rei de Espanha, Juan Carlos I, o 

Presidente da República Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva, o Presidente do Governo 

Espanhol e o Primeiro-Ministro de Portugal, bem como os respetivos ministros 

responsáveis pela Ciência e Tecnologia de ambos os países. 

 

 

Para desencadear este processo, fora convidado um jurista de renome internacional e 

conselheiro jurídico do CERN para coordenar o trabalho relativo à definição da estrutura legal 

do Instituto, em coordenação com juristas do Ministério. Foram por conseguinte analisados 

vários modelos possíveis: 

 

1. Modelo CERN – organização intergovernamental baseada num Tratado internacional 

e obedecendo ao direito internacional; 

 

2. Laboratório nacional, no âmbito do direito nacional, mas de alguma forma mitigado 

com ingredientes internacionais; 

 

3. Modelo intermédio, aplicado a alguns organismos internacionais (e.g. o European 

Synchrotron Radiation Facility – ESRF) e que tenta conciliar aspectos nacionais e 

internacionais, i.e. um acordo internacional que define os aspectos principais do 

laboratório mas obedecendo à lei nacional em função da localização. 

 

 

A experiência com a criação deste projeto foi especialmente rica dado que permitiu 

acompanhar e participar na criação de um organismo internacional, inclusivamente, nos 

estudos sobre o melhor instrumento jurídico para o efeito, tendo-se optado por uma 

Convenção Internacional e subsequente acordo de sede para definição do estatuto do 

laboratório no território português, no qual reconhece personalidade jurídica internacional. 

Inicialmente, pensara-se na possibilidade da Convenção internacional conter, desde logo, as 

disposições que vieram a figurar no acordo de sede, mas por dificuldades jurídicas da parte 

espanhola, optou-se por celebrar dois instrumentos. 
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Foi acompanhado todo o processo negocial, nas suas várias etapas, bem como o processo de 

entrada em vigor dos vários instrumentos. 

 

 

O INL, atualmente, está aos poucos a constituir o seu corpo de investigadores e a procurar 

afirmar-se internacionalmente como centro de excelência, inclusivamente na procura de novos 

parceiros e eventuais novos países membros. 

 

 

ii) A criação de organismos internacionais de Ciência e Tecnologia na Europa 

 

 

Conforme descrito na breve cronologia indicada no anexo III, após a segunda guerra mundial, 

foram sendo criados vários organismos de Ciência e Tecnologia na Europa, paralelamente ao 

desenvolvimento do próprio Programa Quadro na UE. Esta evolução denota, por um lado, a 

consciência da importância de uma visão conjunta na área da ciência e investigação 

colaborativa, com vista à preservação da paz na Europa, bem como ao reforço da 

competitividade europeia no mundo cada vez mais globalizado, através do conhecimento. 

 

É de salientar, neste âmbito, a criação do EIROforum, em 2002, que constitui uma associação 

composta pelas oito maiores organizações europeias intergovernamentais de ciência e 

tecnologia, responsáveis por infraestruturas e laboratórios: CERN, EFDA-JET, EMBL, ESA, 

ESO, ESRF, XFEL e ILL7. A missão do EIROforum é procurar colocar em conjunto recursos 

e a experiência destas organizações para apoiar uma visão comum da política científica 

europeia, influenciar a agenda europeia, como seja o desenvolvimento do próprio Programa 

Quadro, e desenvolver estratégias comuns, sobretudo em relação à Comissão Europeia e 

outras entidades da UE. A competência principal destas organizações centra-se, sobretudo, ao 

nível da investigação fundamental e gestão de grandes infraestruturas e laboratórios de 

investigação e programas de investigação. O trabalho desenvolvido, para além de iniciativas 

                                                 
7 CERN – Laboratório Europeu de Investigação Nuclear; EFDA-JET – European Fusion Development 
Agreement e Joint European Torus; EMBL – Laboratório Europeu de Biologia Molecular; ESA – Agência 
Espacial Europeia; ESO – Observatório Europeu do Sul; ESRF – Infraestrutura Europeia de Radiação 
Sincrotrão; XFEL – European XFEL Free-Electron Laser Facility; ILL – Institut Laue-Langevin 
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comuns, resulta da produção de documentos políticos com a posição destas organizações no 

que respeita aos assuntos mais prementes da política científica e tecnológica europeia. 

 

 

O exemplo do CERN é paradigmático. O CERN, maior laboratório de física de partículas do 

mundo, localizado na região noroeste de Genebra, na fronteira Franco-Suíça, desenvolve 

grandes experiências, das quais se destaca o LHC (Large Hadron Collider), entre outras.  

 

 

O LHC é o maior acelerador de partículas e de maior energia existente no mundo, cujo 

principal objetivo é obter dados sobre colisões de feixes de partículas, num túnel de 27 km de 

circunferência, a 175 metros abaixo do nível do solo, o qual pretende revolucionar o 

entendimento sobre o universo. Esta grande experiência, como outras no CERN, jamais seria 

uma realidade se não houvesse uma junção de esforços entre vários países. 

 

 

Os contributos do trabalho desenvolvido pelo CERN desde sua criação (1954) têm sido 

inúmeros. Para além das experiências na área da investigação fundamental em física de 

partículas, tem contribuído grandemente para o desenvolvimento tecnológico e inovação nas 

mais variadas áreas, desde a criação da www, ao desenvolvimento da computação Grid, 

imagiologia e aplicações médicas.  

 

 

De destacar ainda o trabalho que o CERN tem desenvolvido ao nível da educação científica, 

desenvolvendo várias iniciativas nesta matéria, com programas específicos para professores, 

disponibilização de materiais vários e organização de visitas regulares de escolas e programas 

para estudantes universitários. 

 

 

O CERN é pois procurado por cientistas e investigadores de todo o mundo. A abertura 

internacional do CERN é um exemplo claro de como o CERN se constitui como um 

laboratório internacional de excelência. 
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O CERN tem a participação de 20 países membros europeus (Áustria, Bélgica, República 

Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Holanda, Noruega, 

Polónia, Portugal, Eslováquia, Espanha, Suécia, Suíça, e Reino Unido) mas acolhe cientistas 

de todo o mundo. 

 

 

A Roménia, Israel e a Sérvia são países candidatos a membros. Por outro lado, são vários os 

países e organizações que detêm o estatuto de observadores: UNESCO, Comissão Europeia, 

Índia, Japão, Federação Russa, Turquia e EUA. 

 

 

O CERN tem ainda acordos de cooperação com os seguintes países não membros: Argélia, 

Argentina, Austrália, Azerbeijão, Bielo-Rússia, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, China, 

Colômbia, Croácia, Chipre, Equador, Egipto, Estónia, antiga República Jugoslava da 

Macedónia, Geórgia, Islândia, Irão, Jordânia, Coreia, Lituânia, Malta, México, Montenegro, 

Marrocos, Nova Zelândia, Paquistão, Peru, Arábia Saudita, Eslovénia, África do Sul, Ucrânia, 

Emirados Árabes Unidos e Vietname. Finalmente, existem contactos científicos com Cuba, 

Gana, Irlanda, Letónia, Líbano, Madagáscar, Malásia, Moçambique, Autoridade Palestiniana, 

Filipinas, Qatar, Ruanda, Singapura, Sri Lanka, Tailândia, Tunísia, Uzbequistão e Venezuela 

(vd. http://cern.ch/international-relations) 

 

O CERN emprega cerca de 2400 pessoas. Para além disso, cerca de 10000 cientistas visitantes 

conduzem parte da sua investigação do CERN. São cientistas de cerca de 608 institutos e 

universidades de todo o mundo que usam as instalações do CERN, provenientes de mais de 

100 nacionalidades. 

 

 

iii) O SESAME 

 

 

O SESAME é o Centro Internacional de Radiação de Sincrotrão do Médio Oriente 

(Synchrotron-Light for Experimental Science and Applications in the Middle East - 
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SESAME). Trata-se de um centro intergovernamental de carácter internacional, sedeado na 

Jordânia e criado sob os auspícios da UNESCO, por decisão tomada em maio de 2002, com o 

objetivo de promover a ciência e a investigação naquela região conturbada. Entre os seus 

membros encontra-se Israel e a Autoridade Palestiniana.  

 

 

Portugal detém presentemente o estatuto de Observador no SESAME, o qual lhe foi 

concedido por ocasião da Reunião do Conselho realizada em Paris, em julho de 2006, e 

confirmado pela Missão Permanente de Portugal junto da UNESCO em carta de setembro de 

2006. Este processo foi por conseguinte, acompanhado de perto pela candidata e mostrou 

como esta nova instituição tem vindo a trabalhar na região através da ciência como um motor 

para fortalecer relações e o diálogo no mundo islâmico. 

 

 

O SESAME segue o modelo do CERN e tem os seguintes objetivos: promover a cooperação 

científica no Médio Oriente e países vizinhos, permitindo uma investigação científica de 

excelência em áreas cobrindo desde a biologia, arqueologia, ciências médicas, passando pela 

ciência dos materiais, física, química e ciências da vida; construir pontes científicas e culturais 

e contribuir para uma cultura de paz através da cooperação internacional no domínio da 

ciência. 

 

Como um centro intergovernamental, o SESAME está aberto a cientistas não apenas do 

Médio Oriente que poderão utilizar a instalação para desenvolverem experiências, e poderá 

contribuir para o desenvolvimento científico, técnico e económico da região, permitindo o 

intercâmbio científico e a circulação de investigadores. 

 

 

A cerimónia de inauguração do SESAME teve lugar no dia 3 de novembro de 2008 mas a 

instalação propriamente dita (terceira geração da radiação sincrotrão) deverá estar totalmente 

operacional apenas em 2015. 
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O exemplo do SESAME é paradigmático do ponto de vista da diplomacia científica em prol 

da paz e em estabelecer pontes entre regiões que politicamente se encontram em pólos 

opostos. 

 

 

d. Conclusão: 

 

A experiência ao nível da cooperação bilateral, mostrou como a ciência e a tecnologia 

desempenham um papel de importância crescente nas relações entre os países. Não se 

tratando de uma área de conflito potencial, muito pelo contrário, constitui pois uma mais-valia 

para o estabelecimento de pontes no iniciar de laços de cooperação ou no seu reforço. 

 

 

De muitas formas, a chamada Guerra-Fria foi um período de grande utilização (eficaz) da 

diplomacia científica para criar pontes e relações, apesar das tensões políticas. O exemplo 

mais comum reside nas relações entre os EUA e a URSS, mas não só. Em 1961 foi lançado o 

US-Japan Committee on Science Cooperation, o primeiro desta natureza, com vista a reiniciar 

um diálogo entre as comunidades científicas e intelectuais dos dois países. Em 1972 tiveram 

início duas outras importantes iniciativas diplomáticas, com impacto geopolítico, onde a 

ciência desempenhou o seu papel: numa visita histórica do presidente Nixon à China, a 

cooperação científica foi vista como algo de substantivo a propor, para além da vertente 

política sensível da visita, e aparece em destaque no comunicado final; no mesmo ano são 

assinados cinco grandes acordos científicos e tecnológicos entre os EUA e a URSS, incluindo 

na área do espaço, da proteção ambiental e da saúde. É por vezes citada uma frase de Henry 

Kissinger “there is nothing more international than science” (Turekian, Neureiter, 2012). 

 

 

A experiência tida no período descrito nesta secção corroborou esta conclusão de que, 

efetivamente, a nível bilateral, a diplomacia da ciência é uma realidade desde há muito, mas a 

ciência para a diplomacia assume um papel cada vez mais relevante. 
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Igualmente, a nível multilateral, a ciência e tecnologia apresenta oportunidades excelentes de 

cooperação e de desenvolvimento, razão pela qual se assistiu nos últimos anos à criação e ao 

reforço dos organismos multilaterais nesta área, muitos deles de craveira mundial, como seja 

o caso do CERN, no qual investigadores de todo o mundo participam nas várias experiências 

e projetos desenvolvidos.  

 

 

Aliás, a criação do CERN após a Segunda Grande Guerra, que assistiu ao uso devastador da 

bomba atómica, teve por missão precisamente um objetivo de paz e de procurar desenvolver a 

utilização pacífica da energia atómica e de unir os cientistas europeus nesta área. O trabalho 

conduzido pelo CERN ao nível da investigação fundamental em física de partículas, o 

impacto desse trabalho nas mais variadas áreas científicas, onde se destaca especialmente a 

área médica mas também na área da Internet com a criação da www, o trabalho na área da 

educação científica, aliados à sua grande dimensão internacional, tornam o CERN um 

exemplo paradigmático.  

 

 

A evolução que se constatou tem igualmente mostrado como os próprios organismos 

multilaterais assistiram à necessidade de fazerem a sua própria diplomacia científica e têm 

procurado reunir-se em plataformas de diálogo e de intervenção na política científica europeia 

e mundial.  

 

 

Finalmente, o exemplo do SESAME mostra um novo papel da Ciência na construção da paz 

entre regiões e países em conflito. 
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III. A Cooperação Europeia em Ciência e Tecnologia 

 

 

O início da experiência profissional8 da candidata teve lugar com o acompanhamento 

do Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico da União 

Europeia (UE) e algumas outras organizações europeias neste domínio, como a 

Fundação Europeia de Ciência. Foi experienciada a crescente necessidade de 

internacionalização da comunidade científica nacional a este nível e a procura de 

estabelecimento de redes e de contactos com vista a tornar-se mais competitiva. Por 

outro lado, foi observada a concomitante necessidade de especialização dos 

profissionais nesta área, quer do ponto de vista das relações com países terceiros, quer 

no conhecimento dos mecanismos de cooperação existentes para auxiliar a crescente 

procura, por parte dos investigadores e equipas de investigação. De salientar ainda a 

experiência trazida com a Presidência Portuguesa do Conselho da UE de 2000, de um 

ponto de vista operacional. É igualmente mencionada, neste contexto, a experiência da 

Presidência Portuguesa de 2007, por uma questão de coerência e com vista a melhor 

retratar a evolução da temática que se pretende descrever.  

 

 

 

a. O início da experiência profissional com o Programa Quadro: 

  

O primeiro contacto com a cooperação internacional, neste caso europeia, teve lugar com o 

acompanhamento, como ponto de contacto nacional, de alguns temas ligados ao Programa-

Quadro de Investigação e Desenvolvimento da UE, na altura o 4º Programa-Quadro. Foram 

elas as áreas das Ciências e Tecnologias Marinhas, Energias não Nucleares e Formação e 

Mobilidade de Investigadores e, mais tarde, o programa das Ciências Sociais. No início do 5º 

Programa-Quadro passou a acompanhar o programa sobre as Tecnologias da Sociedade da 

Informação (Information Society Technologies - IST), tendo acompanhado a agenda política 

europeia em matéria de Sociedade da Informação, assegurando a representação do Ministério 

                                                 
8 Na Junta de Investigação Científica e Tecnológica (JNICT) e seguidamente no Instituto de Cooperação 
Científica e Tecnológica Internacional (IICT), criado em 1997, no âmbito do então Ministério da Ciência e 
Tecnologia 
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em vários Comités, Grupos da Comissão e/ou Conselho da UE, neste último caso quando ta 

foi solicitado expressamente. Concomitantemente desempenhou outras atividades, 

destacando-se ter sido nomeada representante nacional no Comité da UE sobre as Mulheres e 

Ciência (Grupo de Helsínquia) e delegada nacional ao Comité do Programa eContent 

(programa comunitário sobre conteúdos digitais na Internet). 

 

 

A experiência de ponto de contacto nacional obrigou a um estudo sobre a implementação 

destes programas da União Europeia e sua forma de funcionamento. Tendo chegado a Chefe 

de Divisão de relações europeias no ICCTI, a candidata passou a acompanhar, de um ponto de 

vista operacional e político, o Programa-Quadro e a coordenar a estrutura de pontos de 

contacto nacionais das várias áreas temáticas, estabelecendo a ligação com a estrutura de 

delegados nacionais9. Passou a acompanhar igualmente o desenvolvimento da política 

científica e tecnológica da UE e da Sociedade da Informação, incluindo a preparação das 

pastas dos Conselhos de Ministros correspondentes, de apoio à tutela. 

 

 

b. O acompanhamento da Fundação Europeia de Ciência: 

 

Enquanto ponto de contacto nacional para os assuntos relacionados com a Fundação Europeia 

da Ciência (European Science Foundation - ESF), a candidata teve igualmente a experiência 

de uma cooperação mais alargada, apesar da menor dimensão, neste caso entre agências 

nacionais de financiamento à investigação, ou academias de ciências, ou em alguns casos, 

agências de investigação. O objetivo essencial deste acompanhamento foi o da divulgação dos 

instrumentos de cooperação existentes a potenciais interessados e a interação com a própria 

Fundação. 

 

 

A ESF é uma organização não-governamental, composta por agências de financiamento 

público à investigação, como Academias de Ciência e Conselhos de Investigação (em 

Portugal é atualmente a Fundação para a Ciência e Tecnologia – FCT e a Academia das 

                                                 
9 A implementação e acompanhamento do Programa-Quadro tem uma comitologia própria, i.e. são criados 
comités, compostos por representantes de cada Estado-Membro, por área temática ou programa específico, em 
função de uma decisão tomada ao início de cada PQ 
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Ciências), criada em 1974 e que conta atualmente com 72 organizações como membros. O 

objetivo primeiro foi o de reforçar a colaboração científica transnacional, através de vários 

tipos de instrumentos (workshops exploratórios, EUROCORES – European Collaborative 

Research Scheme –, programas de investigação em rede e conferências de investigação). A 

ESF permite a participação de investigadores em redes e programas científicos de alta 

qualidade, possibilitando a ligação em rede das equipas de investigação e o financiamento “à 

la carte” dos programas que são tidos como importantes nacionalmente, além da contribuição 

para o orçamento geral. Esta organização atua no domínio da investigação médica, ciências da 

vida e do ambiente, física e ciências da engenharia, humanidades e ciências sociais. A ESF 

tem sido das organizações científicas não-governamentais de maior prestígio na Europa. No 

final de 2009 iniciou discussões com o chamado Eurohorcs (rede dos dirigentes dos 

Conselhos europeus de Investigação e alguns grandes centros de investigação) com vista a 

uma possível fusão que, à data de apresentação deste relatório ainda não se concretizou, não 

obstante o Eurohorcs ter já alterado o seu nome para EuroScience, que poderá vir a tornar-se 

a nova entidade.  

 

 

 

c. As Presidências Portuguesas: 

 

 

i) A presidência portuguesa da União Europeia 

 

A participação na equipa da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, no 

primeiro semestre do ano 2000, nas áreas cobertas pelo então Ministério da Ciência e da 

Tecnologia, foi substancialmente enriquecedora. A experiência foi sobretudo operacional; não 

obstante, obrigou a um conhecimento mais aprofundado daquilo que é o procedimento 

inerente à preparação de uma presidência do ponto de vista prático e operacional, o que 

obrigou a recordar o processo de tomada de decisão e de comitologia e sobre o exercício da 

presidência, incluindo aplicação das regras de protocolo e precedências na organização das 

reuniões.  
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Em contrapartida, o acompanhamento da Presidência Portuguesa no segundo semestre de 

2007, teve um caráter iminentemente político e conceptual com o acompanhamento, a partir 

do Gabinete do então Ministro, da execução da mesma, que correspondeu a um ano de 

intensas negociações. A definição das prioridades políticas nesta área setorial e a prossecução 

dos trabalhos conducentes aos Conselhos de Ministros e aos documentos apresentados pela 

Presidência, foram especialmente trabalhosos e uma fonte inesgotável de aprendizagem. 

 

Vistas em perspetiva ambas as experiências, é de grande interesse constatar a evolução, do 

ponto de vista político, da área da Ciência e Tecnologia, no contexto da estratégia da UE. 

 

 

Na área da Ciência e Tecnologia, a Presidência de 2000 levou à criação do conceito do 

Espaço Europeu de Investigação, enquadrado na estratégia de Lisboa. As conclusões do 

Conselho Europeu extraordinário de 23-24 março de 2000 determinam o célebre objetivo 

central da chamada estratégia de Lisboa, o de que a União Europeia deverá na próxima 

década “tornar-se na economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do 

mundo, capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores 

empregos, e com maior coesão social”.  

 

 

A estratégia global que foi então definida passou por um conjunto de objetivos, entre eles o de 

preparar a transição para uma economia e uma sociedade baseadas no conhecimento, através 

da aplicação de melhores políticas no domínio da sociedade da informação e da Investigação 

e Desenvolvimento (I&D), bem como da aceleração do processo de reforma estrutural para 

fomentar a competitividade e a inovação e da conclusão do mercado interno. 

 

 

Como atrás referido, é ainda decidido criar o chamado Espaço Europeu de Investigação 

(European Research Area – ERA). Dizem as ditas conclusões: 

Tendo em conta o papel significativo desempenhado pela investigação e o 

desenvolvimento em matéria de crescimento económico, de emprego e de 

coesão social, a União deverá empenhar-se na consecução dos objectivos 
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constantes da comunicação da Comissão intitulada "Rumo a um espaço 

europeu da investigação". As actividades de investigação a nível nacional e da 

União deverão ser mais bem integradas e coordenadas por forma a torná-las 

tão eficazes e inovadoras quanto possível e a assegurar que a Europa 

proporcione perspectivas atraentes aos seus melhores cérebros. Os 

instrumentos previstos no Tratado e todos os outros meios apropriados, 

incluindo os acordos voluntários, deverão ser plenamente explorados por 

forma a alcançar esse objectivo de modo flexível, descentralizado e não 

burocrático. Simultaneamente, a inovação e as ideias deverão ser 

convenientemente recompensadas no âmbito da nova economia baseada no 

conhecimento, designadamente através da protecção das patentes. (ponto 12) 

 

Assim, o Conselho Europeu solicitou ao Conselho e à Comissão, em conjunto com os 

Estados-Membros, a tomada de medidas necessárias para a concretização do Espaço Europeu 

de Investigação, as quais deveriam passar, entre outros pontos pelas seguintes vertentes:  

 desenvolver os mecanismos adequados para a ligação em rede dos programas de 

investigação nacionais e comuns numa base de voluntariado em torno de objectivos 

livremente escolhidos, por forma a tirar o maior partido possível da conjugação dos 

recursos consagrados à I&D nos Estados-Membros, e assegurar a apresentação periódica 

de relatórios ao Conselho sobre os progressos realizados nesta matéria;  

 tornar o ambiente mais propício ao investimento na investigação privada, às parcerias em 

matéria de I&D e ao lançamento de empresas no domínio das tecnologias de ponta, 

através de políticas fiscais, de capitais de risco e do apoio do BEI;  

 incentivar o desenvolvimento de um método aberto de coordenação para aferir a 

investigação nacional e as políticas de desenvolvimento e identificar indicadores de 

avaliação do desempenho em diversas áreas, designadamente no que diz respeito ao 
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desenvolvimento dos recursos humanos, bem como introduzir um painel de avaliação 

europeu no domínio da inovação; 

 propiciar a criação de uma rede transeuropeia de alta velocidade para as comunicações 

científicas por via electrónica, que ligue entre si os institutos de investigação e as 

universidades, bem como as bibliotecas científicas, os centros científicos e, 

progressivamente, as escolas, o que veio a ser conhecido pela rede GEANT10; 

 tomar medidas de remoção dos obstáculos à mobilidade dos investigadores na Europa, 

bem como atrair e reter na Europa os talentos em matéria de investigação de alta 

qualidade; 

 assegurar a disponibilidade de uma patente comunitária, o objetivo que veio a ter mais 

revezes na sua concretização e que, depois da aprovação da chamada “cooperação 

reforçada” em dezembro de 2010, continua em processo negocial. 

 

O Conselho Europeu de Barcelona, de março de 2002, com vista a colmatar o hiato que 

separa a UE dos seus principais concorrentes, determina a necessidade de dar um impulso 

significativo ao esforço global de inovação e I&D na União, com especial destaque para as 

tecnologias de ponta. Por conseguinte, concorda que o nível global da despesa em inovação e 

I&D na União deverá ser aumentado a fim de se aproximar dos 3% do PIB até 2010, sendo 

que dois terços deste novo investimento deverão provir do sector privado. 

 

 

 

Em 2007, naquela que foi a terceira presidência portuguesa, iniciou-se o processo de 

redefinição das bases relativas a este conceito do Espaço Europeu de Investigação que 

culminou com a sua inclusão no Tratado de Lisboa.  

 

 

                                                 
10 A rede GÉANT é uma infraestrutura de comunicações pan-europeia através da qual são disponibilizados 
serviços avançados às redes nacionais de investigação e ensino dos países europeus. Esta rede serve ainda de 
plataforma de desenvolvimento e experimentação de novos serviços avançados e assegura uma adequada 
interligação com redes congéneres noutras partes do mundo. A ligação à rede GÉANT é um elemento 
determinante de integração das diversas comunidades científicas europeias e de outras regiões do mundo, através 
de serviços que suportam as mais elevadas exigências dessas comunidades 
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Desta vez, as prioridades inseriram-se num programa a 18 meses do trio Alemanha, Portugal e 

Eslovénia. No que se refere à Investigação (excluem-se as restantes áreas igualmente 

acompanhadas: o ensino superior e a sociedade da informação), as três Presidências 

atribuíram especial importância ao início atempado e a implementação correta do 7.º 

Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, bem como o lançamento 

das atividades do Conselho Europeu de Investigação (a grande novidade trazida pelo 

programa-quadro como referido adiante). Foram igualmente examinadas propostas de 

programas a realizar por alguns Estados-Membros com o apoio da Comissão, nos termos do 

então artigo 169.º do Tratado (atualmente artigo 185º), bem como propostas da Comissão para 

Iniciativas Tecnológicas Conjuntas, decorrentes do Programa-Quadro. Outras questões 

estratégias abordadas foram: a criação do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), a 

preparação do início da construção do Reactor Termonuclear Experimental Internacional 

(ITER) que abordaremos mais adiante neste relatório, e o desenvolvimento da Política 

Espacial Europeia. Do ponto de vista político, foram agendados temas como a concretização 

do objectivo de 3% para o investimento na investigação; o melhoramento da transferência de 

conhecimentos em relação à aplicação da investigação; reforço dos recursos humanos na 

ciência e na tecnologia; promoção da formação e da cultura científica e tecnológica; 

encorajamento da dimensão internacional da investigação e do desenvolvimento tecnológico; 

reforço do papel das universidades e da mobilidade e progressão na carreira dos 

investigadores. 

 

 

A prioridade central da Presidência portuguesa, no segundo semestre de 2007, foi a de 

contribuir para a construção do futuro da Ciência e da Investigação na Europa. Na convicção 

de que a Ciência e a Investigação são centrais na criação de economias e sociedades do 

conhecimento, e aproveitando o lançamento pela Comissão Europeia do “Livro Verde sobre o 

Espaço Europeu de Investigação”, a Presidência visou assegurar um debate alargado sobre o 

futuro da política científica e tecnológica na Europa, envolvendo todos os atores relevantes 

para o desenvolvimento científico e tecnológico na Europa: os governos da UE e as 

instituições europeias, as regiões, as agências financiadoras da investigação a nível nacional, 

os grandes laboratórios científicos europeus, a comunidade científica, a indústria, a banca, as 

universidades e as instituições de investigação. Foram na altura definidas várias prioridades 

para a Presidência: 
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I – Investimento em I&D, público e privado, e o aumento dos Recursos Humanos em C&T: a 

Presidência procurou estimular o desenvolvimento de políticas e programas de maior 

investimento em I&D, público e privado, com vista a reforçar a meta definida na Cimeira de 

Barcelona (2002) de investimento de 3% do PIB; procurou ainda impulsionar a visibilidade 

política da necessidade de mais recursos humanos para as áreas do conhecimento, na aceção 

de que a expansão do emprego científico na Europa, assim como a própria expansão do 

potencial científico qualificado da UE devem acompanhar as ambições e os objetivos de 

política definida na Estratégia de Lisboa. Foi realizada uma grande Conferência sobre o futuro 

da Ciência e Tecnologia na Europa e foram aprovadas conclusões do Conselho sobre a 

matéria. Foi igualmente iniciado o processo, que veio a concluir-se posteriormente, de 

elaboração de um livro coletivo, intitulado “The future of Science and Technology in 

Europe”, com contribuições dos ministros responsáveis pela Investigação dos 27 Estados-

Membros e países EFTA (Suíça, Islândia, Liechtenstein, Noruega), e da Comissão Europeia, 

que veio a ser editado em dezembro de 2007 e presente ao Conselho Europeu realizado nesse 

mês. 

 

 

 II – Uma agenda política renovada, no seguimento da aprovação e entrada em execução do 7º 

Programa-Quadro de I&D, e com o debate alargado em torno do Espaço Europeu de 

Investigação (ERA). Introduziu a temática da necessidade de uma Política Europeia de edição 

e informação científica e técnica, aposta europeia nas Nanociências e Nanotecnologias, da 

reforma e modernização das Universidades. No seguimento de eventos realizados sobre essas 

diversas temáticas, foram aprovadas conclusões do Conselho sobre nanociências e 

nanotecnologias, informação científica na era digital e uma resolução do Conselho (presente 

aos Conselhos Competitividade e Educação) sobre a modernização das universidades para a 

competitividade da Europa numa economia mundial baseada no conhecimento. 

 

 

III – Na área do Espaço, foi realizado um grande evento de dinamização do acesso do 

continente africano aos sistemas espaciais, designadamente ao programa de observação da 

terra Global Monitoring for Environment and Security (GMES), uma iniciativa da UE e da 

Agência Espacial Europeia (ESA). O GMES, com base num sistema global de serviços de 
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observação da Terra, ligados de forma interoperacional, com capacidade sustentável para 

servir uma série de utilizadores institucionais europeus, nacionais e locais, pretende vir a ser a 

solução europeia para responder às necessidades dos cidadãos de obtenção de informação 

fiável sobre o estado do ambiente, com vista à sua preservação e prevenção de situações de 

risco (e.g. cheias, incêndios florestais, poluição das águas). Atualmente encontra-se já na sua 

fase de operações iniciais. A Presidência portuguesa lançou o chamado “Processo de Lisboa”, 

consubstanciado na iniciativa GMES e África, com vista ao desenvolvimento e adaptação dos 

serviços GMES às necessidades africanas. O GMES poderá vir a permitir aos países africanos 

mais e melhor informação, e consequentemente melhor apoio a um desenvolvimento 

sustentável, entre outras áreas, sobre segurança das colheitas, gestão dos recursos naturais, 

desertificação e alterações climáticas, prevenção de conflitos e ajuda humanitária. Os 

desenvolvimentos deste processo são referidos mais adiante neste relatório. 

 

 

ii) Presidência portuguesa do programa EUREKA 

 

A participação na equipa da Presidência portuguesa do EUREKA, no segundo semestre de 

1998 e primeiro de 1999, possibilitou a oportunidade de conhecer mais de perto um programa 

de cooperação mais alargado. Tratou-se de uma experiência mais modesta, em comparação ao 

que acaba de ser retratado, mas merece uma referência, uma vez que do ponto de vista da 

diplomacia da ciência, se revestiu de interesse especial, sobretudo, a experiência com o 

chamado processo “Eureka ao encontro da Ásia”, cujo objetivo foi o de aproximar este 

programa aos países asiáticos, designadamente fomentar a cooperação económica e 

tecnológica com a República Popular da China.  

 

 

A iniciativa EUREKA tem como objetivos estimular a produtividade e a competitividade da 

indústria europeia, promovendo a ligação entre as empresas que produzem produtos e 

serviços, as instituições de I&D e as universidades. Pretende ainda promover a cooperação 

entre empresas e institutos para que desenvolvam em conjunto produtos tecnologicamente 

inovadores com perspetiva de mercado a nível europeu e mundial. A Iniciativa EUREKA 

integra atualmente 39 países europeus e a Comissão Europeia, tendo como base de 

cooperação a igualdade de todos os seus membros. 
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O primeiro evento, de iniciativa portuguesa, de aproximação do EUREKA à Ásia, realizou-se 

em 1998, em Macau, assumindo-se que o mesmo se realizaria de dois em dois anos. Teve 

como objetivo uma exposição internacional de tecnologia, através de 85 expositores e uma 

Bolsa de Contactos, para o estabelecimento de parcerias, cooperação e transferência de 

tecnologia entre a Europa e a Ásia. Realizou-se ainda uma conferência internacional. O seu 

objetivo estratégico foi incentivar o desenvolvimento de atividades de cooperação científica, 

tecnológica e empresarial entre empresas e instituições de I&D de países Europeus e 

Asiáticos.  

 

 

Decorreram, paralelamente, reuniões oficiais dos órgãos de gestão da iniciativa: reunião dos 

Representantes de Alto Nível e reunião dos Coordenadores Nacionais de Projetos. A 

experiência em apreço, para além de comportar atividades operacionais em termos de 

organização de partes do evento, contou ainda com apoio ao presidente das reuniões dos 

Coordenadores de projetos. 

 

 

O segundo evento teve lugar no ano 2000. Ambos resultaram num reforço claro da 

cooperação com a China no âmbito do Eureka. Acabou por ter seguimento mas mostrou a 

importância da abertura do programa a países terceiros. 

 

Portugal voltou a ter a presidência do programa Eureka de Julho de 2008 a Junho de 2009 e, 

mais uma vez, a vertente da dimensão externa e abertura internacional do programa foi 

prioridade, não apenas o reforço de parcerias com países terceiros (países do sul do 

mediterrâneo e do golfo, Ásia e os EUA) mas igualmente a coordenação com outros 

mecanismos europeus de apoio à I&D. O programa Eureka continua, portanto, a tecer um 

caminho de crescente internacionalização. 
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d. Exemplo:  

 

 

i) O desenvolvimento na UE do Programa-Quadro de Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico 

 

 

O Primeiro Programa-Quadro para a Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (IDT) é 

lançado em 1984, por quatro anos, com cerca de 3,27 mil milhões de euros. Não se tratou do 

início de programas de investigação na então Comunidade Europeia já que desde o início 

foram sendo lançados alguns programas em áreas consideradas prioritárias mas de forma 

dispersa. De facto, no seguimento do Tratado CECA (Comunidade Europeia do Carvão e do 

Aço - 1952) foram lançados em 1955 os primeiros projetos de investigação; segue-se o 

Tratado EURATOM (Comunidade Europeia de Energia Atómica) e a criação do Centro 

Comum de Investigação, ambos em 1957, alargando o âmbito dos projetos de Investigação. 

Em 1983 é criado o programa ESPRIT, no domínio das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC). 

 

 

A criação do Primeiro Programa-Quadro veio dar precisamente um quadro coerente a todas 

estas atividades de Investigação e Desenvolvimento. Não obstante, a Ciência vem a tornar-se 

formalmente uma responsabilidade da Comunidade apenas com o Ato Único Europeu em 

1987. Na realidade, em relação à investigação e ao desenvolvimento tecnológico, o artigo 

130º-F do Tratado CEE define como objetivo "reforçar as bases científicas e tecnológicas da 

indústria comunitária e fomentar o desenvolvimento da sua capacidade concorrencial 

internacional". O Ato Único Europeu passa contemplar a responsabilidade de implementação 

de programas-quadro plurianuais. Apresenta-se em seguida a cronologia do lançamento dos 

Programas-Quadro: 

 

1984 É lançado o Primeiro Programa-Quadro para a Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico (IDT) - 1984-1987. Dotação orçamental: 3,27 mil milhões de euros 
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1987 É lançado o Segundo Programa-Quadro de IDT - 1987-1990. Dotação orçamental: 

5.36 mil milhões de euros 

 

1990 É lançado o Terceiro Programa-Quadro de IDT - 1990-1994. Dotação orçamental: 6.6 

mil milhões de euros 

 

1994 É lançado o Quarto Programa-Quadro de IDT - 1994-1998. Dotação orçamental 13.12 

mil milhões de euros 

 

1998 É lançado o Quinto Programa Quadro da EU de IDT - 1998-2002. No seguimento da 

decisão no Tratado de Amesterdão (1997) passa a ser adotado por maioria qualificado 

(até então obedecia à regra da unanimidade). Dotação orçamental: 14.96 mil milhões 

de euros 

 

2002 É lançado o Sexto Programa-Quadro de IDT - 2002-2006. Dotação orçamental 17.5 

mil milhões de euros 

 

2007 É lançado o Sétimo Programa-Quadro de IDT - 2007-2013, ou seja passa a ser de sete 

anos (com exceção do Programa-Quadro para as atividades no âmbito da energia 

atómica). Dotação orçamental: 50.5 mil milhões de euros 

 

2011 A Comissão Europeia apresenta a proposta do Oitavo Programa-Quadro 2014-2020, 

que pretende alterar o paradigma e passar a cobrir a investigação e inovação. É-lhe 

dado o nome de Horizon 2020 na versão inglesa, Horizonte 2020 na versão 

portuguesa. Dotação orçamental proposta: 80 mil milhões de euros. 

 

 

Cada Programa-Quadro (PQ) define, por excelência, os diversos pilares ou áreas temáticas de 

atuação, depois traduzidos em programas específicos, bem como das regras de participação e 

difusão de resultados.  

 

A experiência profissional descrita neste relatório tem início com o acompanhamento do 

Quarto Programa-Quadro (PQ), na estrutura de pontos de contactos nacionais então existente. 



46 
 

 

A experiência registou uma crescente procura das atividades de investigação transnacionais 

por parte da comunidade científica nacional, concomitante com a necessidade de maior 

abertura ao exterior e de procura de novas fontes de financiamento. A inserção de equipas de 

investigação em redes internacionais é crescentemente vista como essencial, com vista a 

dinamizar a excelência da própria investigação e com vista a juntar esforços para a solução de 

problemas de interesse comum. O PQ exige a criação de consórcios, inicialmente com o 

mínimo de dois Estados-Membros, atualmente três, pelo que encorajou fortemente a criação 

de redes. Aliás, regista-se inclusivamente um gradual aumento do número de parceiros por 

consórcio e um aumento da dimensão dos projetos para maior massa crítica, uma questão que 

aliás os pequenos países procuram combater atualmente. 

 

 

Os PQ têm vindo a crescer em dimensão e em importância, dado tratar-se do único 

instrumento comunitário de apoio à criação do Espaço Europeu de Investigação e de uma 

sociedade baseada no conhecimento, conforme se veio a sublinhar desde a estratégia de 

Lisboa e mais ainda com a nova estratégia Europa 2020, de que se falará na última secção 

deste relatório. 

 

 

Os PQ começaram por apoiar exclusivamente a investigação e desenvolvimento pré-

competitivos, com uma componente de valorização dos resultados. Em termos da sua 

evolução, registou-se um crescimento contínuo em termos de orçamento; a introdução de 

novas áreas científicas e tecnológicas; a diversificação de mecanismos, instrumentos, tipos de 

apoio financeiro que atualmente cobrem tanto projetos de investigação, como redes 

transnacionais para colaboração, bolsas individuais de várias naturezas, medidas específicas 

para PMEs, mecanismos de apoio à cooperação e coordenação a vários níveis, bem como 

apoio a estudos e realização de conferências. 

 

 

O Sexto PQ introduz novos instrumentos para a coordenação dos programas de investigação 

nacionais, no reconhecimento da necessidade de aproximação das políticas de Ciência e 

Tecnologia dos Estados-Membros e da política da UE, e.g. o instrumento ERA-net que visa 



47 
 

precisamente financiar redes de intercâmbio de informação e coordenação de programas das 

agências nacionais, tendo evoluído mais tarde para a possibilidade de apoiar a abertura de 

concursos conjuntos.  

 

 

O Sétimo PQ, que dura até 2013, vem também dar um salto qualitativo e introduzir novos 

instrumentos com vista a reforçar a competitividade europeia, tais como a criação do 

Conselho Europeu de Investigação (European Research Council - ERC), de apoio à 

investigação fundamental e de fronteira (área sempre omissa nos anteriores Programas-

Quadro). São introduzidas ainda as Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (parcerias público-

privadas, com o apoio da Comissão Europeia), o Risk Sharing Finance Facility que procura 

ser o embrião de apoio à partilha de riscos de empréstimos concedidos pelo Banco Europeu de 

Investimentos. Para coincidir com o novo ciclo dos Quadros Financeiros Plurianuais da UE, o 

Programa-Quadro passa a ser de 7 anos em vez de 5. Contém quatro subprogramas, chamados 

programas específicos: programa Cooperação (investigação em colaboração por excelência, 

nas áreas da saúde; alimentação, agricultura e biotecnologia; Tecnologias da Informação e 

Comunicação - TIC; nanociências, nanotecnologias, materiais e tecnologias de produção; 

energia; ambiente; transportes; investigação socioeconómica e humanidades; segurança e 

espaço), programa Ideias (apoio à investigação fundamental através do ERC, com apoio a 

equipas individuais), programa Pessoas (apoio ao capital humano através das bolsas Marie 

Curie), programa Capacidades (apoio às capacidades de investigação e potencial de 

investigação de regiões, ou PMEs, incluindo as infra-estruturas de investigação, ciência e 

sociedade e a cooperação internacional). Incluem-se ainda as atividades do Centro Comum de 

Investigação (as chamadas ações diretas) e a vertente do Programa-Quadro EURATOM 

(investigação nas áreas da fusão e cisão nucleares e proteção radiológica), como 

habitualmente. 

 

 

O futuro PQ, o Horizonte 2020, passará a integrar igualmente a inovação e procurará vir a 

responder aos desafios societais que a Europa e o mundo enfrentam atualmente, conforme 

será referido na última parte deste relatório. 
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Esta evolução exigiu, igualmente, uma crescente necessidade de profissionalização dos pontos 

de contacto nacionais dos vários PQ, inclusivamente em Portugal (foi criado em 2007 o 

Gabinete de Promoção da Participação Portuguesa no PQ - GPPQ). Sendo um programa 

muito competitivo, exige uma grande preparação, desde a formulação da proposta, até à 

procura de parceiros para constituir um consórcio adequado para a prossecução do projeto. 

 

 

O Primeiro PQ representava uma fração mínima do financiamento público total da 

investigação na altura e o Sétimo PQ apenas representa 5% deste total. Contudo, tem tido uma 

importância crescente em termos do incentivo à colaboração, internacionalização e criação de 

redes. Muitos departamentos universitários tornaram-se dependentes da capacidade de 

participar em projetos internacionais e todos os Estados-Membros, de uma maneira ou de 

outra, têm desenvolvido estratégias com vista a melhorar a participação das suas equipas e 

investigadores. Tem havido igualmente uma tentativa de convergência de prioridades entre 

aquelas que fazem parte do Programa-Quadro e as prioridades definidas a nível nacional e 

esta exigência tem vindo a ser cada vez mais salientada por parte da Comissão Europeia. 

Aliás, é a esta a razão pela qual um dos objetivos no contexto do Espaço Europeu de 

Investigação é a coordenação de políticas e, o tema central no momento em que se discute o 

Oitavo Programa-Quadro, é a coordenação inclusivamente entre fundos, entenda-se sobretudo 

os fundos do PQ e os Fundos Estruturais. 

 

 

A cooperação internacional não está omissa do PQ. Esta foi inicialmente um programa à parte 

do Programa-Quadro, lançado em 1983 chamado “Science and Technology for Development 

Programme” e teve três edições, em paralelo ao Programa-Quadro. Em 1992, este programa 

foi integrado no Quarto PQ como o Programa específico de Cooperação Internacional 

(International Cooperation Programme – INCO) que subsiste até ao Sétimo Programa-

Quadro, tendo vindo a ser reforçado. Na proposta para o programa Horizonte 2020, deixa de 

existir enquanto tal, como veremos adiante neste relatório. 

 

 

A participação de países terceiros nos PQ é possível, mediante determinadas condições que 

têm variado ao longo do tempo. Reconhecendo a importância do PQ, vários países terceiros 
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têm vindo a celebrar acordos de associação, mediante os quais contribuem com um 

determinado montante em função do seu RNB. Ao Sétimo PQ são países associados a Suíça, 

Israel, Noruega, Islândia, Liechtenstein, Turquia, Croácia, Macedónia, Servia, Albânia, 

Montenegro, Ilhas Faroé, Moldávia. Em anexo (anexo I) encontra-se um quadro com a lista 

dos acordos de associação ao PQ e acordos de cooperação científica e tecnológica com a 

Comissão Europeia. 

 

 

 

e. Conclusão: 

 

 

A UE desde cedo reconheceu a importância da Ciência e da Tecnologia, ou como lhe prefere 

chamar, da Investigação e Desenvolvimento (I&D), para a competitividade europeia e na 

relação com países terceiros. Estes igualmente reconheceram a importância deste instrumento 

e nos próprios acordos de cooperação com a UE, a área da Ciência e Tecnologia, aparece 

como área de cooperação por excelência. 

 

 

Constatou-se, nesta fase profissional, como a cooperação europeia e internacional em C&T 

assumiu, por um lado, uma importância crescente do ponto de vista da própria comunidade 

científica portuguesa, e no contexto da própria política nacional de C&T; por outro, começou 

a ser evidente como a C&T desempenha um papel central na cooperação europeia mas 

igualmente internacional, dado o seu papel central num mundo globalizado, onde as 

economias crescentemente se baseiam no conhecimento e o conhecimento é fator de 

competitividade, mas também porque o conhecimento é um recurso que pode ser partilhado 

com vantagens para quaisquer parceiros e garante parcerias internacionais em condições de 

“win-win”, ao passo que outros domínios se revelam substancialmente mais sensíveis. 

 

 

A própria estratégia europeia para o crescimento tem vindo a reconhecer essa evidência. 

Sobretudo com a criação do conceito de Espaço Europeu de Investigação no ano 2000, no 

contexto da Estratégia de Lisboa, e com a definição de meta do investimento do PIB em I&D, 
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aliás, meta que se mantém até 2020, a Ciência e Tecnologia ganha um papel relevante em 

qualquer país que se pretende desenvolvido e é fator de desenvolvimento, razão pela qual 

assume um papel crescente nas relações diplomáticas. A experiência com as presidências 

portuguesas de 2000 e 2007 foram uma excelente oportunidade para constatar isso mesmo. 

 

 

Referiu-se brevemente a experiência com a presidência do programa Eureka, uma vez que não 

sendo um programa exclusivamente da UE, recebe financiamento desta e tem uma relação 

muito estreita com o Programa-Quadro. Aliás existe precisamente um programa de 

cooperação conjunto, ao abrigo do artigo 185º do Tratado, chamado Eurostars. Aqui se regista 

igualmente a abertura internacional. Referiu-se a China pois houve um particular 

envolvimento neste processo, mas existe uma participação ativa de outros países e a Coreia do 

Sul tornou-se o primeiro país terceiro associado ao Eureka. 
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IV. Uma nova visão da cooperação científica e tecnológica na União Europeia 

 

A experiência como Conselheira na Representação Permanente de Portugal junto da 

UE, na área da Investigação (entre outras), tem proporcionado a constatação de um 

salto qualitativo em termos da importância da Ciência e Tecnologia, ou da 

Investigação e Desenvolvimento (I&D), a nível político e estratégico.  

 

 

Descreve-se neste capítulo a experiência prática da própria negociação dos dossiers, na 

preparação dos Conselhos de Ministros, mas igualmente como as áreas do 

“conhecimento” assumem uma importância crescente na estratégia da UE para o 

crescimento e para a competitividade, desde a Estratégia de Lisboa (lançada no ano 

2000) e na nova Estratégia Europa 2020 (lançada em 2010). Paralelamente, mostrar-

se-á como a Ciência e Tecnologia cresceu em importância no que toca à cooperação 

externa da própria UE, quer com outras regiões (e.g. América Latina e Caraíbas, Ásia 

e Pacífico, África), quer com países terceiros, especialmente as potências emergentes 

como Índia, China e Brasil, como vetor essencial na própria competitividade europeia. 

 

 

O Tratado de Funcionamento da UE (Tratado de Lisboa) vem igualmente reconhecer o 

Espaço Europeu de Investigação, bem como a Investigação como uma política 

partilhada. 

 

 

Correspondendo ao período atual de experiência profissional da candidata, este 

capítulo merecerá um desenvolvimento mais substancial. 
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a. A experiência da Representação Permanente de Portugal junto da União 

Europeia 

 

 

Em conformidade com a missão atribuída à REPER (Decreto Lei Nº 97/2006), os 

conselheiros técnicos têm por missão defender os interesses do Estado Português junto das 

instituições da União Europeia nos pelouros que lhes são atribuídos. A função de Conselheira 

nas áreas da Investigação, Espaço, Educação (Educação de outubro de 2008 até dezembro de 

2011) e Sociedade da Informação permitiram ter uma visão privilegiada dos processos 

negociais nestas matérias, sobretudo num momento de transição e formulação de uma nova 

estratégia europeia: estratégia Europa 2020 para o crescimento e o emprego. 

 

 

Em termos de conteúdo funcional, o trabalho desenvolvido tem sido essencialmente a 

representação portuguesa nos grupos do Conselho nas áreas respectivas – Grupo Investigação; 

Grupo Espaço; Comité Educação; Grupo Telecomunicações e Sociedade da Informação na 

vertente Sociedade da Informação – e o acompanhamento das atividades extraordinárias 

organizadas naquele âmbito. Concomitantemente é assegurada a preparação dos Conselhos de 

Ministros respectivos – Conselho Competitividade na vertente Investigação; Conselho 

Educação, Juventude, Cultura e Desporto, na vertente Educação; Conselho Transportes, 

Telecomunicações e Energia, na vertente Sociedade da Informação – e a assessoria ao Grupo 

dos Representantes Permanentes (COREPER I) nestas áreas respetivas. 

 

 

Tem vindo a ser um período particularmente rico em termos de experiência já que se assistiu 

ao desenvolvimento de uma nova estratégia que sucedeu à chamada de Lisboa – a estratégia 

Europa 2020, à criação do chamado Semestre Europeu e, no âmbito do novo Tratado de 

Lisboa, o reconhecimento do Espaço Europeu de Investigação (Europan Research Area – 

ERA). 
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i) A I&D na Estratégia Europa 2020 

 

 

A Estratégia Europa 2020 – estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo 

– foi apresentada em Março de 2010 e endossada pelo Conselho Europeu dessa Primavera. O 

seu objetivo foi marcar um novo recomeço para assegurar com êxito a saída da crise 

económica e financeira. Foram definidos cinco objectivos quantificáveis para a UE no 

horizonte de 2020: emprego, investigação e inovação, alterações climáticas e energia, 

educação e luta contra a pobreza, designadamente: 

 

 – procurar elevar para 75% a taxa de emprego das mulheres e dos homens 

com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos, inclusivamente através 

de uma maior participação dos jovens, dos trabalhadores mais velhos e dos 

trabalhadores menos qualificados e de uma melhor integração dos migrantes 

legais; 

 – melhorar as condições para a investigação e o desenvolvimento, em especial 

com o objectivo de elevar para 3% do PIB o nível de investimento 

conjugado dos sectores público e privado neste domínio; a Comissão irá 

elaborar um indicador que reflicta a intensidade de I&D e de inovação; 

 – reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 20% relativamente aos 

níveis de 1990; aumentar para 20% a percentagem das energias renováveis 

no consumo energético final; e avançar no sentido de um aumento de 20% 

da eficiência energética;  

 – melhorar os níveis educativos, em particular procurando reduzir as taxas de 

abandono escolar e aumentando a percentagem da população que conclui o 

ensino superior ou equivalente;  

 – promover a inclusão social, especialmente graças à redução da pobreza. Será 

necessário prosseguir os trabalhos sobre os indicadores adequados. O 

Conselho Europeu voltará a analisar esta questão na sua reunião de Junho 

de 2010. 
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Com base nestes grandes objectivos, os Estados-Membros comprometeram-se a definir os 

seus objectivos nacionais, tendo em conta os pontos de partida relativos e a conjuntura de 

cada um deles, em consultas bilaterais com a Comissão.  

 

 

O objetivo em matéria de investimento em I&D, já referido na primeira secção deste relatório, 

vem desde a Estratégia de Lisboa e é mantido nos mesmos moldes, dado não ter sido ainda 

alcançado. O desenvolvimento da proposta de indicador, que reflita a intensidade em termos 

de investigação e desenvolvimento e de inovação, continua em preparação à data da entrega 

deste relatório. 

 

 

A Comissão apresentou, igualmente, um conjunto de sete “Iniciativas Emblemáticas” 

(Flagships), uma delas exclusivamente para a Investigação e Inovação: a “União da 

Inovação”, com cerca de 34 medidas nas mais variadas áreas, não obstante algumas outras 

iniciativas emblemáticas, tais como “A Agenda Digital para a Europa” ou “Uma Política 

Industrial integrada para a era da globalização” versarem temáticas de I&D e de Inovação11. 

Diz a “União da Inovação”:  

 

 

Numa altura de austeridade dos orçamentos públicos, de importantes mudanças 

demográficas e de uma concorrência sempre crescente a nível mundial, a 

competitividade da Europa, a nossa capacidade de criar milhões de novos postos de 

trabalho para substituir os que se perderam na crise e, sobretudo, os nossos futuros 

padrões de vida dependem da nossa capacidade de integrar a inovação em produtos, 

serviços, empresas e processos e modelos sociais. É por este motivo que a inovação foi 

colocada no coração da estratégia «Europa 2020». A inovação constitui, igualmente, o 

nosso melhor meio de abordar, com sucesso, importantes desafios societais, tais como 

                                                 
11 As restantes iniciativas emblemáticas são: “Novas Competências para novos Empregos”; “Juventude em 
Movimento”; “Uma Europa Eficiente em Termos de Recursos”; “Plataforma Europeia Contra a Pobreza”. 



55 
 

as alterações climáticas, a escassez energética e de recursos, ou a saúde e o 

envelhecimento, cuja resolução se está a tornar mais urgente de dia para dia. (p.2) 

 

 

Com vista a assegurar o acompanhamento devido da estratégia e dos esforços dos Estados-

Membros no cumprimento das metas, a Comissão estabeleceu o chamado Semestre Europeu, 

ou seja, um ciclo anual de coordenação, onde esta procede a uma análise pormenorizada dos 

programas de reforma estrutural e económica dos países da UE e transmite recomendações. O 

Semestre Europeu, o primeiro dos quais teve início em 2011, tem início geralmente com a 

adoção pela Comissão da chamada Análise Anual do Crescimento, que faz um balanço do 

ponto de vista macroeconómico e financeiro e dos progressos registados no cumprimento dos 

objetivos fixados para a UE e Estados-Membros e das iniciativas emblemáticas. O calendário 

prevê que em abril de cada ano, os Estados-Membros apresentem programas de estabilidade 

ou de convergência, destinados a assegurar a solidez das finanças públicas, bem como 

relativos às reformas e medidas necessárias para garantir um crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo, nomeadamente em domínios como o emprego, a investigação, a 

inovação, a energia ou a inclusão social (programas nacionais de reforma). Segue-se uma 

avaliação por parte da Comissão destes programas e formulação de recomendações 

específicas por país, as quais são aprovadas pelo Conselho Europeu. Paralelamente são 

agendadas discussões em sede dos Conselhos de Ministros setoriais sobre questões 

específicas e para avaliar os progressos realizados. 

 

 

Neste sentido, foi particularmente interessante o acompanhamento do processo relativo à I&D 

e a definição de metas respetivas, inclusivamente das reuniões bilaterais com a Comissão 

sobre a matéria. O reconhecimento sobre a importância da investigação e da inovação para o 

crescimento e emprego é claro e, apesar da crise que se acentuou, a necessidade de manter os 

níveis de investimento tem sido apregoada em cada Conselho Europeu. Aliás, teve lugar pela 

primeira vez, em Fevereiro de 2011, um Conselho Europeu temático que incidiu sobre as 

áreas da energia e da inovação e espera-se que um novo sobre inovação, de ponto de situação, 

se realize em 2013. 
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Apesar das afirmação de que, em tempos de austeridade fiscal, a UE e os Estados-Membros 

devem continuar a investir na educação, na I&D, na inovação e nas TIC e que estes 

investimentos devem, se possível, não apenas estar protegidos dos cortes orçamentais, como 

também ser incrementados, estamos num período crítico da UE em que o risco de não se 

cumprirem as metas é grande. O esforço do ponto de vista político de reiterar a importância de 

áreas capitais para o crescimento europeu deve merecer uma constância. Não obstante, a 

situação por que passam alguns Estados-Membros, incluindo Portugal, mostra o quanto as 

circunstâncias podem desviar o caminho daquilo que à partida seriam objetivos a alcançar. 

Não obstante, do ponto de vista político e estratégico, a Ciência, a Tecnologia e a Inovação 

tornaram-se incontornáveis. 

 

 

 

ii) A criação de um “Chief Scientific Adviser” junto do Presidente da Comissão 

Europeia 

 

 

Tem vindo a verificar-se em alguns países a nomeação de Chief Scientific Advisers, a par dos 

próprios Ministros responsáveis pela área da Ciência e Tecnologia. Os casos mais 

paradigmáticos são o dos EUA que criaram em 2000 o lugar de Science and Technology 

Adviser to the US Secretary of State e do Reino Unido que começou pela criação de uma 

Science and Innovation Network em 2001 e em 2009 cria o posto de Chief Scientific Adviser. 

Na UE são poucos os países com tal figura de aconselhamento, não obstante ser frequente a 

existência de conselhos consultivos na área da Ciência e da Tecnologia. 

 

 

Num discurso proferido perante o Parlamento Europeu, em Setembro de 2009, o Presidente da 

Comissão Europeia anunciou a intenção de nomear um Chief Scientific Adviser junto do seu 

próprio gabinete. O processo de abertura de concurso e escolha do candidato foi moroso e 

acabou por sofrer diversos atrasos. Não obstante, veio a ser finalmente nomeada como 

Conselheira Científica Principal a Professora Anne Glover, em dezembro de 1011, com o 

objetivo de prestar aconselhamento científico independente de alto nível em todas as etapas de 

concepção e aplicação das políticas, e aconselhará directamente o Presidente, informando-o 

regularmente sobre as grandes evoluções científicas e tecnológicas. A Professora Glover 
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exercera estas mesmas funções à frente do Scottish Science Advisory Committee (Comité 

consultivo científico escocês). Mais concretamente, as funções a desempenhar são as 

seguintes: 

 

 Prestar, a pedido do Presidente, um aconselhamento especializado e independente sobre 

qualquer aspecto ligado à ciência, tecnologia e inovação; 

 Fornecer, a pedido do Presidente, análises e pareceres sobre as principais propostas de 

políticas apresentadas ao Colégio no tocante a questões científicas, tecnológicas e da 

inovação; em especial, o Conselheiro Científico Principal fornecerá orientações 

esclarecidas sobre a interpretação de dados científicos que apresentem um certo grau de 

incerteza e estará associada ao planeamento estratégico de emergências; 

 Estabelecer relações com grupos consultivos de alto nível (por exemplo, Comité do 

Espaço Europeu da Investigação), comités científicos da Comissão, agências da UE 

(Agência Europeia de Medicamentos, Autoridade Europeia para a segurança dos 

alimentos, Agência Europeia dos produtos químicos e o Centro Europeu de prevenção e 

controlo das doenças), o Grupo Europeu de Ética para as ciências e as novas tecnologias; 

 Estabelecer relações com estruturas semelhantes nos Estados-Membros e em países 

terceiros; 

 Prestar aconselhamento em relação a novas questões ligadas à ciência, tecnologia e 

inovação, que surjam tanto no contexto da UE como a nível internacional;  

 Proceder a alertas precoces em relação a questões que possam surgir nos casos em que os 

progressos científicos suscitam oportunidades ou ameaças para a UE; 

 Comunicar os valores científicos em que se baseiam as propostas específicas da 

Comissão, a fim de reforçar a confiança do público no domínio da ciência e da tecnologia 

e, em geral, promover a cultura europeia no domínio da ciência e da tecnologia em toda a 

Europa e no resto do mundo. 

 

 

Dado a sua nomeação recente, não existem ainda provas dadas relativamente ao trabalho da 

Professora Anne Glover, contudo iniciou desde logo contactos com vários membros de 

Governo dos Estados-Membros e com os grupos do Conselho de interesse mais direto, com 
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vista a definir um programa de trabalho. Haverá que fazer um balanço desta atuação, não 

obstante, o sinal político dado com esta nomeação. 

 

 

 

iii) O reconhecimento do Espaço Europeu de Investigação pelo Tratado 

 

 

A existência do Espaço Europeu de Investigação é reconhecida no art. 179º do Tratado de 

Funcionamento da UE. Aliás trata-se do primeiro artigo do novo Título XIX que passa a 

contemplar igualmente a área do Espaço: “A Investigação e o Desenvolvimento Tecnológico 

e o Espaço”. Diz o n. 1 do art. 179º: “A União tem por objectivo reforçar as suas bases 

científicas e tecnológicas, através da realização de um espaço europeu de investigação no qual 

os investigadores, os conhecimentos científicos e as tecnologias circulem livremente, 

fomentar o desenvolvimento da sua competitividade, incluindo a da sua indústria, bem como 

promover as acções de investigação consideradas necessárias ao abrigo de outros capítulos 

dos Tratados.” 

 

 

Na iniciativa emblemática “União da Inovação” é reconhecida a “urgência da inovação” e que 

não podemos chegar a uma união para a inovação sem aumentar o esforço de I&D e 

concretizar efetivamente o Espaço Europeu de Investigação. A União da Inovação desenvolve 

uma série de áreas concretas, desde a consolidação dos sistemas de Ciência e Tecnologia, a 

necessidade de passar das ideias ao mercado, a criação do novo conceito de parcerias 

europeias de inovação, a emergência da importância da cooperação internacional, entre 

outras. Desenvolve ainda a visão relativamente ao Espaço Europeu de Investigação. 

 

 

Desde 2008 que, no âmbito da UE, se tem desenvolvido trabalho com grupos de 

representantes nacionais (os chamados grupos do Espaço Europeu de Investigação) em cinco 

domínios principais: recursos humanos, programas de investigação (ou programação 

conjunta), infra-estruturas de investigação, partilha de conhecimentos e cooperação 

internacional científica e técnica. Porém, reconhece-se que a consecução do Espaço Europeu 
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da Investigação constitui uma exigência legal que é preciso fazer mais. A União da Inovação 

determina que há que acelerar a progressão, orientando o projeto através de um quadro 

comum de princípios e objetivos. A intenção inicial da Comissão, à luz da nova base jurídica 

dada pelo Tratado, foi a de apresentar uma proposta de diretiva-quadro, consubstanciando 

esse conjunto de princípios a serem implementados em cada Estado-Membro. Porém, 

constatou uma grande oposição por ocasião de uma consulta pública que empreendeu, 

oposição sobretudo dos próprios Estados-Membros, e nas várias discussões ocorridas em 

Conselho e reuniões várias sobre a matéria. 

 

 

A Comissão Europeia acabou por apresentar, em 17 de julho de 2012, uma comunicação na 

qual opta por uma via não legislativa, não obstante determinar um mecanismo de “controlo” 

dos Estados-Membros. A comunicação relembra que os dirigentes da UE têm sublinhado 

repetidamente a importância da realização do Espaço Europeu da Investigação, tendo fixado o 

prazo-limite de 2014 (com alguma ambiguidade) nas conclusões do Conselho Europeu de 

fevereiro de 2011 e março de 2012. O papel do Espaço Europeu da Investigação no esforço 

europeu para a competitividade é aliás também sublinhado no Pacto para o Crescimento e o 

Emprego aprovado no Conselho Europeu de 28/29 de junho de 2012. As propostas da 

Comissão para realizar o Espaço Europeu da Investigação são centradas em cinco grandes 

prioridades: 

 

 aumento da eficácia dos sistemas de investigação nacionais; 

 melhoria da cooperação transnacional e da concorrência, incluindo a criação e o 

funcionamento efetivo das principais infraestruturas de investigação; 

 maior abertura do mercado de trabalho para os investigadores; 

 igualdade entre homens e mulheres e integração da dimensão do género nas organizações 

que executam e selecionam projetos de investigação; 

 otimização da circulação e transferência de informação científica, nomeadamente através 

de meios digitais e de um acesso mais amplo e rápido às publicações e aos dados 

científicos. 
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Para cada prioridade, a comunicação identifica medidas concretas a adotar pelos 

Estados-Membros, organizações de partes interessadas e Comissão Europeia, a trabalhar 

conjuntamente no âmbito de uma parceria reforçada. A Comissão também assinou, na ocasião 

de adoção da comunicação, uma Declaração Comum e Memorandos Entendimento com 

organizações que representam as principais organizações de investigação e organismos de 

financiamento da investigação. O alcance destas iniciativas está ainda por provar. 

 

 

Finalmente, é instituído um mecanismo de monitorização dos progressos através de um 

relatório anual, no qual serão verificadas as medidas implementadas em cada Estado-Membro. 

A comunicação determina que, na ausência de progressos significativos, o novo Colégio 

poderá vir a adotar medidas legislativas concretas. O ceticismo da maioria dos Estados-

Membros em relação a este processo é grande, resta ver a sua evolução e quão concretas as 

medidas propostas se tornarão. 

 

 

É interessante mencionar ainda o desenvolvimento dos chamados grupos do Espaço Europeu 

de Investigação, referidos acima. Em 2007 redefiniram-se as bases do ERA e, nesse contexto, 

cinco áreas centrais de atuação, as quais vieram dar origem a grupos específicos de 

acompanhamento criados no decurso de 2008: grupo dos recursos humanos e da mobilidade; 

grupo da programação conjunta; grupo da transferência de conhecimento; fórum estratégico 

para a cooperação internacional em C&T; continuidade de um grupo que já existia desde 2002 

sobre infra-estruturas de investigação. Foi igualmente renovado o mandato do grupo de 

Directores-gerais de investigação que existia desde há longa data e que passou a chamar-se 

ERAC (European Research Area Committe), o qual passou a acompanhar as políticas de 

investigação e inovação dos Estados-Membros (até à data centrava-se apenas na investigação) 

e continuou a ser composto pelos respetivos Diretores-gerais ou seus representantes.  

 

 

Dada a sua relação com a temática deste relatório, desenvolveremos mais adiante o exemplo 

do fórum estratégico para a cooperação internacional em C&T. Aliás, tem vindo a ser notória 

a emergência da importância da cooperação internacional em C&T de per se ou na relação da 
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UE com países terceiros, o que se procurará mostrar com o exemplo particular da relação com 

África e com os países mediterrânicos. 

 

 

Não obstante, poderá ser interessante mencionar brevemente a dinâmica da chamada 

programação conjunta.  

 

 

O objetivo da programação conjunta é colocar agências de apoio à investigação nacionais em 

conjunto, num processo voluntário e de geometria variável, de acordo com os interesses dos 

Estados-Membros, para a solução de desafios comuns sobre os quais devem desenvolver 

estratégias de investigação comuns. O conceito foi adotado pelo Conselho, em dezembro de 

2008, com o lançamento de uma iniciativa piloto de Programação Conjunta sobre a luta contra 

as doenças neurodegenerativas, Alzheimer em particular. Foi igualmente criado o Grupo 

sobre Programação Conjunta com vista a acompanhar esta iniciativa e estudar o lançamento 

de novas. Este grupo desenvolveu igualmente linhas de orientação voluntárias para a 

implementação das iniciativas. Trata-se de iniciativas dos próprios Estados-Membros, que 

têm de definir uma estratégia partilhada e uma estrutura de gestão adequada, e a Comissão é 

convidada a contribuir para a preparação das mesmas como “facilitadora”, apesar do apoio 

financeiro à coordenação de algumas iniciativas dado já pelo Programa-Quadro. As mesmas 

têm vindo a ser lançadas através de conclusões do Conselho e são atualmente em número de 

10. Para além da iniciativa sobre as doenças neurodegenerativas existem as seguintes: 

agricultura, segurança alimentar e alterações climáticas; dieta saudável para uma vida 

saudável; herança cultural; mais anos melhores vidas, os desafios demográficos; coordenação 

dos conhecimentos sobre o clima; desafio microbiano; desafios urbanos globais, soluções 

europeias comuns; desafios da água para um mundo em mudança; mares e oceanos sãos e 

produtivos. 

 

 

Estas iniciativas que são compostas por um número variável de Estados-Membros estão a 

constatar a necessidade de se abrirem a parceiros internacionais. 
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Constata-se que, quaisquer destes desenvolvimentos, são omissos no que se refere à relação 

com iniciativas intergovernamentais e multilaterais existentes, nomeadamente os organismos 

europeus de Ciência e Tecnologia, sem os quais não existirá um verdadeiro Espaço Europeu 

de Investigação. 

 

 

iv) A negociação do novo Programa-Quadro 

 

Foi já referida, na primeira secção deste relatório a evolução dos Programas-Quadro da UE de 

apoio à IDT. Tem sido particularmente interessante a experiência na REPER coincidente com 

a discussão sobre o novo Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020, no qual se inserem os 

vários programas que concretizarão as políticas da UE no próximo período orçamental. 

 

 

A discussão relativa ao Quadro Financeiro Plurianual tem lugar ao nível de um grupo ad hoc 

criado para o efeito, chamado Grupo Amigos da Presidência e, ao nível do Conselho, no 

Conselho de Assuntos Gerais. Não obstante, a discussão das propostas setoriais reside nas 

formações setoriais do Conselho e, no caso concreto do novo Programa-Quadro, o Oitavo, no 

Grupo Investigação e na vertente Investigação do Conselho Competitividade. As discussões 

tiveram início com a apresentação da proposta da Comissão, em novembro de 2011 e 

continuam a decorrer à data da entrega deste relatório. 

 

 

Pela sua especial relevância, descreve-se na secção abaixo, em maior detalhe, o processo 

negocial. 

 

* 

 

Não tendo diretamente a ver com o Programa-Quadro, mas dada a sua relação, é igualmente 

citado o exemplo da criação da formação específica “Espaço” no Conselho Competitividade, 

decorrente da autonomização desta área em relação à Investigação. Finalmente, é referido o 

exemplo do ITER talvez o desafio mais premente do ponto de vista da diplomacia científica 

que se coloca à UE (e não só) neste momento. 
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Em termos da diplomacia científica, considera-se que os exemplos abaixo citados são os mais 

reveladores em termos de experiência profissional. 

 

Tratando-se do presente documento um relatório profissional, muito mais se poderia 

descrever nas restantes áreas acompanhadas – a Educação e a Sociedade da Informação. 

Porém, pelo tema escolhido, optou-se por fazer incidir o relatório na área da Ciência e 

Tecnologia, pelo que os exemplos dados resumem-se a esta área.  

 

 

O trabalho regular no Grupo do Conselho na vertente Investigação, fora do período de 

discussão do Quadro Financeiro Plurianual, é menos intenso do ponto de vista negocial e 

menos rico em propostas legislativas. Até à data da apresentação da proposta do novo 

Programa-Quadro, dentro do período temporal desta secção, do ponto de vista legislativo 

discutiu-se o prolongamento do Programa-Quadro EURATOM para os anos 2012-2013, dado 

que a base jurídica (o Tratado EURATOM) determina que o Programa-Quadro EURATOM 

seja por 5 anos; um programa conjunto ao abrigo do artigo 185º do Tratado; um regulamento 

para financiar as operações iniciais do GMES (2011-2013). De resto, o trabalho regular incide 

na discussão de, por exemplo, conclusões do Conselho ou Recomendações, acordos de 

cooperação com países terceiros ou a sua renovação. Reveste-se pois de especial interesse o 

período atual. Do ponto de vista geral, é igualmente de especial interesse viver a UE neste 

período crítico e onde poderá estar em causa a própria sobrevivência do ideal europeu. 

 

 

 

b. Exemplos:  

 

 

i) A preparação do novo Programa-Quadro (o Oitavo) para a investigação e a 

inovação: Horizonte 2020 
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Na sua proposta, adotada em 30 de novembro de 2011, a Comissão Europeia decidiu reunir 

num mesmo programa o apoio à Investigação e Inovação, numa abordagem mais estratégica, 

centrada no reforço da base científica, na competitividade e na resposta a desafios societais. O 

Oitavo Programa-Quadro visa pois constituir um salto qualitativo em relação ao passado e, 

aliás, não mais se chamar Oitavo Programa-Quadro mas, no seguimento de um processo de 

consulta e votação em linha, assumir um novo nome: Horizonte 2020 – Programa Quadro 

para a Investigação e Inovação (2014-2020). 

 

 

A proposta da Comissão, com uma dotação orçamental proposta de 80 mil milhões de euros 

(a preços constantes de 2011), engloba: atividades atualmente cobertas pelo 7º Programa 

Quadro de I&DT (Investigação e Desenvolvimento Tecnológico), o Programa de 

Competitividade e Inovação (CIP) 12 que no atual quadro financeiro engloba a área da 

inovação – vertente Energia e Tecnologias da Informação e da Comunicação – e o Instituto 

Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT)13, não obstante este último corresponder a propostas 

legislativas distintas, apesar do orçamento provir do Programa-Quadro.  

 

 

A proposta apresenta os seguintes documentos legislativos: proposta de Regulamento como 

documento de base; um único Programa Específico na forma de Decisão, que fixa as 

modalidades de aplicação/implementação e o conteúdo em termos de linhas gerais de 

atividades; um único conjunto de Regras de Participação e Disseminação, igualmente na 

forma de Regulamento, que fixa as modalidades de financiamento e reembolso de custos, as 

condições de participação, critérios de seleção e adjudicação e as regras de exploração da 

                                                 
12 O CIP (Programa Quadro para a Competitividade e Inovação), com 3.6 mil milhões de euros é o programa, no 
atual quadro financeiro plurianual, de apoio a ações para promover a competitividade das empresas, em especial 
das 
PME; promover todas as formas de inovação, incluindo a eco-inovação; acelerar o desenvolvimento sustentável 
de uma sociedade da informação competitiva, inovadora e inclusiva; promover a eficiência energética e as fontes 
de energia novas e renováveis. 
 
13 O EIT (Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia), sedeado em Budapeste, foi criado pelo Regulamento 
(CE)  n. 294/2008, com um orçamento de 38 milhões de euros, no intuito de contribuir para o crescimento 
económico sustentável e a competitividade, reforçando as capacidades de inovação da UE, através da integração 
do chamado triângulo do conhecimento (educação, investigação, inovação). O EIT assenta num conceito de 
parcerias público-privadas designadas Comunidades de Conhecimento e Inovação (Knowledge and Innovation 
Communities – KIC). São três as atuais KIC, centradas na energia sustentável (KIC InnoEnergy), alterações 
climáticas (Climate KIC) e sociedade da informação e das comunicações (KIC ICT Labs).  
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propriedade, exploração e disseminação dos resultados; uma proposta distinta para a parte do 

Horizonte 2020 correspondente ao Tratado EURATOM, ou seja para as atividades de 

investigação em matéria de energia nuclear (que cobre apenas 5 anos, 2014-2018, uma vez 

que a base jurídica assim o determina); integra as atividades do Centro Comum de 

Investigação (Joint Research Centre - JRC) correspondentes a atividades financiadas 

diretamente (sem concurso). 

 

 

O programa apresenta três objetivos estratégicos que correspondem a três pilares distinto: 

 

- Objetivo 1: Excelência da base científica da Europa, onde se insere o Conselho Europeu de 

Investigação (European Research Council –ERC); as tecnologias Futuras e Emergentes 

(Future and Emerging Technologies – FET); as ações de mobilidade Marie Curie e as 

Infraestruturas de Investigação (incluindo as chamadas infraestruturas eletrónicas ou e-

Infrastructures); 

 

 - Objetivo 2: Liderança Industrial, em matéria de inovação, com uma componente chamada 

de liderança na viabilização de tecnologias industriais (TIC, nanotecnologias, materiais, 

biotecnologia, produção, espaço); acesso a financiamento de risco; apoio à inovação das 

PME; 

 

- Objetivo 3: Desafios societais, onde se inserem as seguintes áreas: 1) saúde, alterações 

demográficas e bem-estar; 2) segurança alimentar, agricultura sustentável, investigação 

marinha e marítima e bioeconomia; 3) energia segura, não poluente e eficiente; 4) transportes 

inteligentes, ecológicos e integrados; 5) ação climática, eficiência na utilização dos recursos e 

matérias-primas; 6) sociedades inclusivas, inovadoras e seguras (entretanto separado em dois 

desafios distintos, em função das negociações, um dedicado às ciências sociais e humanas e 

outro à vertente da segurança). 

 

 

Para além disto, a proposta de Regulamento compreende um capítulo dedicado ao JRC 

(atividades diretas, i.e. sem concurso) e ao EIT (para justificar a fonte orçamental, não 

obstante o EIT corresponder a propostas legislativas separadas, conforme atrás referido). 
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Uma vez que este Regulamento constitui uma das propostas inseridas no próximo Quadro 

Financeiro Plurianual, as disposições com implicações orçamentais foram excluídas da 

discussão que se iniciou no grupo do Conselho respetivo.  

 

 

Trata-se de uma proposta a ser adotada por processo legislativo ordinário, pelo que a análise 

ao nível do Conselho decorre em paralelo à análise no seio do Parlamento Europeu, tendo-se 

seguido abordagens diversas nestas instituições. O Conselho optou por iniciar a análise pela 

proposta de Regulamento e alcançou, no final da Presidência dinamarquesa (no Conselho 

Competitividade realizado no final de maio de 2012), uma Orientação Geral Parcial; a 

Presidência cipriota, que teve início em julho de 2012, deu seguimento às negociações 

relativamente aos restantes documentos do pacote. No Parlamento Europeu, por seu turno, os 

relatores designados (no âmbito da comissão ITRE – indústria, transportes, investigação e 

energia) iniciaram o seu trabalho em paralelo e apresentaram os projetos de relatórios sobre 

todos os documentos do pacote no final de junho, abrindo-se o período de emendas, e 

esperando-se adoção dos mesmos na plenária de outubro. É ainda difícil antever se será 

possível um acordo em primeira leitura. 

 

 

No âmbito deste novo programa, o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), criado 

em 2008 como uma Agência da UE, continuará a implementar o chamado «triângulo do 

conhecimento» (investigação - educação – inovação). A Comissão decidiu intensificar 

significativamente o seu apoio propondo um orçamento de 3,194 mil milhões de euros para o 

período de 2014-2020. O EIT assenta num conceito de plataformas de parcerias público-

privadas transfronteiras designadas Comunidades do Conhecimento e Inovação (Knowledge 

and Innovation Communities - KIC). As três atuais KIC, centradas na energia sustentável 

(KIC InnoEnergy), alterações climáticas (Climate KIC) e sociedade da informação e das 

comunicações (EIT ICT Labs) serão alargadas com a criação de mais seis KIC no período de 

2014-2020, a efetivar-se a proposta da Comissão, o que merece ainda sérias reservas de 

muitos Estados-Membros, pelas suas implicações orçamentais. Encontra-se igualmente em 

negociação, no grupo respetivo do Conselho, a revisão do Regulamento que instituiu o EIT e 

uma proposta de decisão relativa ao programa estratégico de inovação do EIT. 
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O Programa Quadro é o único instrumento de financiamento da UE de apoio à concretização 

do Espaço Europeu de Investigação (ERA). A proposta apresenta, como uma das suas 

novidades, um conjunto de indicadores de desempenho e a maioria dos Estados-Membros 

quer ver reforçado o indicador de impacto na concretização do ERA. 

 

 

A proposta Horizonte 2020 também vê concretizada a implementação de uma novidade 

trazida pelo Tratado de Lisboa: a dos atos delegados. Os atos delegados, no caso desta 

proposta em concreto, poderão aplicar-se na concretização dos indicadores de desempenho e 

no âmbito dos instrumentos financeiros e de capital de risco previstos no programa. 

 

 

Do ponto de vista negocial, bastante complexo, importa ressaltar a vertente da cooperação 

internacional. Aliás, esta vertente tem vindo a crescer em termos de relevância ao longo dos 

Programas-Quadro e no contexto da política científica da UE. No Horizonte 2020 é vista 

numa perspetiva transversal a todas as áreas do programa, apesar de alguns Estados-Membros 

verem tal facto de forma crítica, sobretudo por não haver uma dotação orçamental específica, 

apelando à sua autonomização como anteriormente. 

 

 

Não obstante, a proposta dita que, para atingir eficazmente muitos objetivos específicos 

definidos no Programa-Quadro, a cooperação internacional com países terceiros é necessária. 

Este é o caso de todos os desafios societais definidos no programa que não são exclusivos à 

UE mas são desafios munduais; à captação da excelência na promoção da mobilidade 

internacional; no reforço da competitividade da indústria europeia, promovendo a aceitação e 

o comércio de tecnologias inovadoras. O objectivo da cooperação internacional no âmbito do 

Programa-Quadro visa ainda, como nos anteriores, reforçar a excelência e atractividade da 

União no domínio da investigação e apoiar as políticas externas da União.  

 

 

A componente de cooperação internacional do Programa-Quadro incidirá na cooperação com 

três principais grupos de países: economias industrializadas e emergentes; países do 
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alargamento e países vizinhos e países em desenvolvimento, sem esquecer a promoção da 

cooperação a nível regional ou multilateral, quando adequado. 

 

 

Diz a proposta da Comissão que “a cooperação internacional no domínio da investigação e 

inovação constitui um aspecto-chave dos compromissos da União a nível mundial e tem um 

importante papel a desempenhar na parceria da União com países em desenvolvimento, que 

são frequentemente afetados pelos desafios globais de uma forma desproporcionada. Esta 

cooperação promoverá o crescimento inclusivo e progressos no sentido da realização dos 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e de outros objectivos acordados no quadro do 

desenvolvimento sustentável internacional.” 

 

 

O Programa-Quadro Horizonte 2020 manterá o princípio de abertura geral, incentivando 

simultaneamente o acesso recíproco aos programas de países terceiros. Além disso, será 

implementada uma série de acções específicas que adoptam uma abordagem estratégica da 

cooperação internacional com base no interesse comum e no benefício mútuo e que 

promovem a coordenação e sinergias com as atividades dos Estados-Membros. A 

implementação mostrará se esta é a melhor forma de o fazer. 

 

 

A propria proposta da Comissão cita já um conjunto de exemplos de áreas em que pode ser 

desenvolvida uma cooperação internacional mais estratégica, às quais os Estados-Membros 

quererão acrescentar outras tantas. São elas: 

(a) A continuação da Parceria entre a Europa e os Países em Desenvolvimento para a 

Realização de Ensaios Clínicos (EDCTP) no que diz respeito a ensaios clínicos para 

intervenções contra o VIH, a malária e a tuberculose;  

(b) Apoio por meio de uma cotização anual para o Programa Científico «A Fronteira 

Humana» (HSFP) a fim de permitir a Estados-Membros da União que não são 

membros do G7 beneficiarem plenamente do financiamento concedido pelo HSFP;  

(c) Consórcio internacional sobre doenças raras, com participação de uma série de 

Estados-Membros da União e países terceiros. O objectivo desta iniciativa é 
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desenvolver até 2020 testes de diagnóstico para as doenças mais raras e 200 novas 

terapêuticas para doenças raras; 

(d) Apoio às actividades do Fórum Internacional de Bioeconomia baseada no 

Conhecimento e da Task Force UE-EUA de Investigação sobre Biotecnologias, bem 

como às relações de colaboração com organizações e iniciativas internacionais 

relevantes (como alianças mundiais de investigação sobre emissões de gases com 

efeito de estufa provenientes da agricultura e saúde animal);  

(e) Contribuição para processos e iniciativas multilaterais, como o Painel 

Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC), a Plataforma 

Intergovernamental sobre a Biodiversidade e os Serviços Ecossistémicos (IPBES) e o 

Grupo de Observação da Terra (GEO);  

(f) O diálogo sobre questões espaciais (Space Dialogues) entre a União e os Estados 

Unidos da América e a Rússia, as duas principais nações espaciais, é extremamente 

importante e constitui a base para o estabelecimento de cooperação estratégica em 

parcerias espaciais, como a Estação Espacial Internacional ou os lançadores, e a 

colaboração em projectos de IDT de vanguarda.  

 

 

O atual Sétimo Programa-Quadro (assim como os mais recentes, melhor dizendo desde o 

Quarto PQ) compreende um programa específico para a cooperação internacional – o 

programa INCO já referido na primeira secção deste relatório – o qual tem vindo a financiar 

projetos especificamente destinados à cooperação com países terceiros. Paralelamente, 

observou-se um crescimento da participação de países terceiros nos próprios concursos do 

principal programa específico – o programa Cooperação. Registaram-se inclusivamente 

concursos para apresentação de propostas especificamente direcionados para determinados 

grupos de países, e.g. os países a sul do Mediterrâneo e/ou de África. Por outro lado, o 

Programa-Quadro tem vindo a financiar redes de cooperação regionais temáticas, envolvendo 

agências de financiamento à investigação, chamadas de ERA-NET regionais que prevêem o 

intercâmbio de informação e, nalguns casos, a abertura de concursos conjuntos. Existem ainda 

as chamadas INCO-NET, ou seja redes exclusivamente dedicadas à cooperação com uma 

dada região. 
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A visão mais estratégica que se pretende desenvolver com a proposta presentemente em 

discussão carece ainda de concretização prática mas é inegável que a cooperação 

internacional se impõe como vital para a UE na área da investigação e inovação. De facto, a 

Comissão adotou em 14 de setembro de 2012 uma nova comunicação intitulada “Reforçar e 

centrar a cooperação internacional no domínio da investigação e da inovação: Uma 

abordagem estratégica”, onde fala, pela primeira vez em “diplomacia científica” na aceção da 

utilização da cooperação internacional em investigação e inovação como um instrumento de 

“poder pela persuasão” e um mecanismo para melhorar as relações com importantes países e 

regiões. O instrumento principal para a concretizar continuará a ser o Programa-Quadro. 

 

 

Muito se tem discutido ainda no que se refere à relação com os programas em matéria de 

educação, designadamente ensino superior. Atualmente encontra-se igualmente em discussão 

a proposta de programa “Erasmus para Todos” que passa a englobar os atuais programas 

Aprendizagem ao Longo da Vida (onde se integra o Erasmus) e o programa Erasmus Mundus, 

entre outros. O programa Erasmus Mundus tem assumido uma importância crescente em 

termos de cooperação internacional pois prevê o apoio a Mestrados conjuntos com países 

terceiros e atualmente engloba igualmente doutoramentos. A vertente dos doutoramentos 

conjuntos passará a figurar no Horizonte 2020, na vertente do programa dedicada à 

mobilidade (as bolsas Marie Curie). 

 

 

Deixando de lado a vertente internacional, referindo especificamente o ponto de vista 

negocial, um outro aspeto interessante a mencionar é o alinhamento dos 12 novos Estados-

Membros, os chamados EU12, com vista a fazer valer as suas posições em termos daquilo que 

são os seus interesses comuns o que se pode igualmente chamar de diplomacia científica. 

Sendo tradicionalmente países sub-representados em termos da sua participação no Programa-

Quadro, os interesses que têm vindo a defender são fundamentalmente a proposta de medidas 

que venham a aumentar a sua participação. Encontram uma barreira primeiramente na 

Comissão que, para o novo período financeiro, define uma separação ainda mais exigente 

daquilo que são a chamada capacitação que pertence aos Fundos Estruturais, e aquilo que 

deve ser a competição e a excelência, os princípios básicos do Programa-Quadro. Dizemos 

que esta separação é ainda mais acentuada do que anteriormente pois os programas 
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predecessores, inclusivamente o atual Sétimo Programa-Quadro, compreendem medidas de 

capacitação, e.g. o próprio 7º PQ tem um programa específico chamado “Capacidades” onde 

se inserem subprogramas chamados de Regiões do Conhecimento, Potencial de Investigação, 

programas de apoio à criação de capacidades de inovação nas PME, conforme já referido na 

primeira secção deste relatório. Por enquanto a capacidade diplomática dos EU12 não tem 

sido muito bem-sucedida, não obstante o seu alinhamento começar a dar-lhes força e um 

poder negocial que até aqui não detinham. 

 

 

ii) Áreas concretas da cooperação da UE com países terceiros ou regiões: 

 

 

As áreas do conhecimento têm assumido um papel cada vez mais relevante nas relações 

externas da UE com o resto do mundo. Nas declarações finais das Cimeiras UE-países 

terceiros, é raro a declaração que não mencione a investigação e a inovação. Na própria 

cooperação UE com outros movimentos regionais e.g. UE-ALC, Euromed, UE-África, a área 

da C&T aparece como área de importância crescente em termos de cooperação. 

 

 

No âmbito da experiência profissional retratada neste relatório foi exigido um envolvimento 

mais direto no que toca à cooperação UE-África, pelo que se retratará esse exemplo em 

detalhe. Por outro lado, pelo interesse de que a mesma se reveste, refere-se igualmente a 

cooperação Euro-mediterrânica nas áreas da investigação e da inovação. 

 

 

Do ponto de vista da diplomacia científica, tem sido referido frequentemente que esta se está 

a tornar uma ferramenta eficaz para criar laços entre países desenvolvidos e países em 

desenvolvimento e em criar relações mais estreitas de cooperação e de parceria, exatamente o 

que estes exemplos pretendem retratar. A Ciência pode inclusivamente ser usada como uma 

ferramenta para o desenvolvimento e no combate à pobreza (Naiyyum Choudhury, 2010). 
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– Estratégia UE-África onde se integra uma parceria sobre ciência, sociedade da 

informação e espaço 

 

A estratégia UE-África foi lançada em dezembro de 2007, na Presidência Portuguesa, e 

consubstanciou-se num Plano de Ação que prevê o desenvolvimento de várias “Parcerias”, 

oito ao todo. As Cimeiras UE-África tiveram início no ano 2000 onde foi decidido iniciar um 

diálogo estruturado e que, com o Plano de Ação veio a consubstanciar-se numa visão e 

estratégia conjuntas. As oito parcerias lançadas são: 

 

1. Paz e Segurança; 

2. Governação e Direitos Humanos; 

3. Comércio, Integração Regional e Infraestruturas; 

4. Cooperação nos objetivos de desenvolvimento do milénio; 

5. Energia; 

6. Alterações Climáticas; 

7. Migrações, mobilidade e emprego;  

8. Ciência, Sociedade da Informação e Espaço. 

 

 

Em termos de implementação, para além das Cimeiras a cada três anos, foi definido realizar 

reuniões de alto nível, preferencialmente ministerial, intercalares, as chamadas EU-Africa 

troikas; diálogo regular entre a Comissão Europeia e a Comissão da União Africana através 

das reuniões chamadas de College to College e a realização de task forces semestrais entre 

ambas as Comissões. Ao nível de cada parceria, optou-se por criar grupos de peritos informais 

ou equipas de implementação, em cada uma das regiões, e realizar com a regularidade tida por 

conveniente, reuniões conjuntas através dos chamados Joint Expert Groups (JEG). 

 

 

Portugal assegurou a copresidência das reuniões da equipa de implementação da parceria UE-

África na área da Investigação, Sociedade da Informação e Espaço, no âmbito do plano de 

acção I, pela parte Espaço. A presidência geral da parceria foi assegurada pela França. O 

objetivo central da componente espaço foi o de desenvolver o chamado “Processo de Lisboa” 

para o GMES e África. Conforme referido na primeira secção deste relatório, este processo 
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foi lançado em Lisboa, em dezembro de 2007, concomitante com o lançamento da estratégia 

UE-África, e visa a extensão das aplicações em matéria de observação da terra (GMES 

corresponde à sigla do programa “Global Monitoring for Environment and Security”) às 

necessidades do continente africano. O GMES e África pretende ser um dos primeiros 

grandes resultados desta cooperação conjunta.  

 

 

O trabalho desenvolvido consistiu essencialmente na elaboração de um Baseline Study 

identificando os principais desafios políticos, necessidades e lacunas, comunidades de 

utilizadores, actividades passadas e presentes, instituições chave e programas de 

financiamento, no contexto do GMES e África e nas áreas em que se subdivide, com o 

envolvimento de peritos dos dois continentes, o qual foi sujeito a uma alargada consulta 

electrónica do lado europeu. O Programa-Quadro apoiou igualmente um conjunto de projetos 

nesta área. Teve lugar entre 8 e 9 de novembro o GMES and Africa Side Event, no contexto da 

terceira Cimeira UE-África que aprovou um documento de estratégia para a prossecução dos 

trabalhos. Seguidamente, com vista a fazer avançar o processo de forma mais célere, 

nomeadamente o processo de consulta do lado africano, foi criada uma troika envolvendo as 

duas Comissões (UE e União Africana) e Portugal, que tem vindo a reunir e impulsionou o 

processo de consulta africano que está em curso no corrente ano de 2012. 

 

 

Note-se que nas restantes áreas da 8ª parceria os resultados alcançados deveram-se 

essencialmente aos projectos que foram dinamizados pela Comissão Europeia. Na área da 

Ciência e Tecnologia, destaca-se a publicação de um concurso do Sétimo Programa-Quadro 

para apresentação de propostas multidisciplinares dedicado à cooperação com África, com um 

montante de 63 milhões de euros, e o compromisso de lançar no início de 2011 a iniciativa 

“African Research Grants”, com 15 milhões de euros do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 

(European Development Fund – EDF) para apoiar a comunidade científica africana. Na área 

da Sociedade da Informação, podemos destacar o projeto Africa Connect que apoia a 

interconexão entre a rede GÉANT14 e redes electrónicas regionais de investigação e educação 

na África subsaariana; African Internet Exchange System que procura apoiar uma infra-

estrutura internet continental. Um número diminuto de projetos é ainda apoiado por alguns 

Estados-Membros mas muito há ainda a fazer pela parceria. 
                                                 
14vd. nota de rodapé nº 3. 
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É de salientar ainda que Portugal dinamizou no âmbito do Fórum Estratégico para a 

Cooperação Internacional em Ciência e Tecnologia (SFIC) uma recomendação sobre o 

reforço do diálogo político em C&T com África, enquadrado no contexto da 8ª parceria. 

 

 

A acima referida Cimeira UE-África de Tripoli, realizada em novembro de 2011, aprovou o 

Plano de Ação II onde se verifica a continuação das 8 parcerias. Portugal veio a assumir na 

íntegra a liderança da 8ª parceria. 

 

 

Do trabalho que tem vindo a realizar-se, tem sido patente que as áreas de pendor político são 

aquelas que mais dificuldades têm em desenvolver-se e em dar frutos, pelo que áreas como a 

ciência, a sociedade da informação e o espaço, são porventura (e apesar das dificuldades de 

diálogo) aquelas onde existe maior facilidade em encetar um diálogo e cooperação.  

 

 

A implementação da estratégia UE-África tem sido difícil, sobretudo por ser de geometria 

variável e não estar institucionalizada uma estrutura de coordenação com o envolvimento de 

todos os Estados-Membros, nem haver um instrumento financeiro dedicado. Vários são os 

Estados-Membros que preferem manter reservados os seus interesses bilaterais a envolverem-

se nesta cooperação regional. Por outro lado, a própria coordenação entre os 53 países que 

compõem a União Africana é obviamente mais complexa, para além da necessidade de 

envolvimento dos REC (Regional Economic Communities), razão pela qual o processo de 

cooperação é lento e tem dinâmicas muito diferentes em ambos os continentes. Encontra-se 

presentemente em análise por parte do Serviço Europeu de Acção Externa a melhor forma de 

dar um novo impulso a esta cooperação e a possibilidade de criação de um instrumento 

financeiro dedicado. 

 

 

Não obstante os revezes desta cooperação, é evidente a crescente importância da própria 

Ciência e Tecnologia no continente africano. No seio da própria AMCOST (African 

Ministerial Council on Science and Technology) foi lançado em 2005 um plano de acção para 
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a Ciência, Tecnologia e Inovação para responder aos desafios socioeconómicos que a África 

enfrenta e esta área constitui uma divisão cada vez mais importante na Comissão da União 

Africana. 

 

 

– A cooperação Euro-mediterrânica na área da investigação e da inovação 

 

 

O conceito de parceria Euro-mediterrânica foi definido num Conselho Europeu realizado em 

Lisboa em junho de 1992 e veio a ser consolidado numa Conferência envolvendo os Ministros 

dos Negócios Estrangeiros da UE e dos países do mediterrâneo, realizada em novembro de 

1995, em Barcelona. Desde logo as atividades de cooperação na área da Ciência e Tecnologia 

fizeram parte integrante desta cooperação e em 1995 é criado um comité para a sua 

monitorização, o Monitoring Committee for the Euro-Mediterranean Cooperation (MoCo), 

atualmente composto por 43 países e que procura reunir numa base anual. A cooperação foi 

sendo realizada sobretudo a nível bilateral e, no contexto europeu, usando os mecanismos 

existentes, ou seja o Programa-Quadro. 

 

 

Em 2007 realizou-se a primeira conferência ministerial EuroMed sobre o Ensino Superior e 

Investigação, que levou à Declaração de Cairo "Towards a Euro-Mediterranean Higher 

Education & Research Area” que visou criar um novo enquadramento político para a 

cooperação euro-mediterrânica nestas duas áreas. 

 

 

A criação, em 2008, da União para o Mediterrâneo (UpM), procurou dar um novo impulso 

político à cooperação Euro-mediterrânica, definindo a Ciência e a Tecnologia como uma das 

seis áreas chave de intervenção.  

 

 

No seguimento da chamada Primavera Árabe e dos processos de abertura política ocorridos 

em vários países do Magreb, o interesse em termos de cooperação tem crescido visivelmente. 

A Comissão produziu inclusivamente duas importantes comunicações de natureza estratégica 
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sobre uma parceria estratégica para a democracia no sul do mediterrâneo (março de 2011) e 

uma nova resposta às alterações em termos de política de vizinhança (maio de 2011). 

 

 

A UE concluiu também recentemente alguns acordos bilaterais de cooperação em Ciência e 

Tecnologia com a Argélia, Egipto, Jordânia, Marrocos e Tunísia, além de que a Albânia, 

Croácia, Israel e Turquia são estados associados ao Sétimo Programa Quadro. 

 

No corrente ano de 2012, a Comissão decidiu dar um novo impulso a esta cooperação, 

coincidindo com a Presidência cipriota do Conselho que, por razões de índole geopolítica, 

definiu igualmente como prioritária a cooperação Euro-mediterrânica. O relançamento da 

cooperação na área da investigação e inovação teve lugar com uma grande conferência, 

realizada em abril de 2012, a realização de uma reunião do MoCo e, finalmente, com o 

agendamento deste tema na reunião informal de ministros da investigação, realizada em julho 

de 2012, em Nicósia. 

 

 

Neste processo foi discutido o desenvolvimento da cooperação Euromed e áreas relevantes, 

bem como a necessidade de desenvolver mecanismos específicos com vista a um salto 

qualitativo nesta cooperação entre os Estados-Membros e os países parceiros do 

Mediterrâneo. Pretende-se passar das abordagens bilaterais para uma cooperação região a 

região, baseada nos princípios de copropriedade, mútuo interesse e partilha de benefícios. 

Existe ainda o interesse, da parte de vários países com interesses na cooperação Euromed, de 

convidar a Comissão (que já manifestou essa abertura e igual interesse) de avançar com uma 

proposta de programa ao abrigo do artigo 185º do Tratado que permite a criação de programas 

de cooperação, pelos Estados-Membros interessados, cofinanciados por estes e pela Comissão 

e cujo financiamento comunitário provém do Programa-Quadro. Diz o artigo 185º: 

 

 

Na execução do programa-quadro plurianual, a União pode prever, com o acordo dos 

Estados-Membros interessados, a participação em programas de investigação e de 
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desenvolvimento empreendidos por vários Estados-Membros, incluindo a participação 

nas estruturas criadas para a execução desses programas. 

 

Trata-se de um processo complexo que implica a preparação de uma proposta legislativa pela 

Comissão Europeia e a sua discussão em processo legislativo ordinário. Não obstante, houve 

um grande apoio de vários Estados-Membros, incluindo de Portugal, a esse desenvolvimento, 

apesar das incertezas relativamente ao orçamento final do Programa-Quadro em discussão. 

 

 

Presentemente estão em curso cinco iniciativas ao abrigo deste artigo: a primeira foi lançada 

ainda no âmbito do Sexto Programa-Quadro e trata-se da Parceria entre a Europa e os Países 

em Desenvolvimento para a Realização de Ensaios Clínicos (EDCTP) em sida, malária e 

tuberculose. Tratando-se da primeira iniciativa, foi de algum modo um processo de 

aprendizagem, não obstante ser a mais interessante do ponto de vista da cooperação 

internacional. No âmbito do Sétimo Programa-Quadro foram lançadas as iniciativas sobre as 

aplicação das tecnologias da Informação e Comunicação na assistência ao domicílio (Ambient 

Assisted Living – AAL), o programa Euroastars em coordenação com o Eureka e de apoio à 

inovação nas PME, um programa de investigação na área da metrologia (European Metrology 

Research Programme - EMRP), programa de investigação sobre o mar báltico (BONUS). 

Cada programa esteve sujeito ao processo legislativo ordinário, pelo que tem a sua 

complexidade e morosidade em termos de decisão. 

 

 

 

iii) A criação do Fórum Estratégico para a Cooperação Internacional em Ciência 

e Tecnologia (SFIC) 

 

 

Em dezembro de 2008, o Conselho aprova a criação do grupo específico para coordenar as 

políticas de cooperação internacional dos Estados-Membros no contexto do Espaço Europeu 

de Investigação, no seguimento de uma comunicação da Comissão intitulada "Um Quadro 

Estratégico Europeu para a Cooperação Científica e Tecnológica Internacional". 
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Entende o Conselho que a aceleração da mundialização oferece oportunidades para aumentar 

a excelência científica e alcançar o objectivo do desenvolvimento sustentável e que, em 

particular, é necessário intensificar a cooperação científica e tecnológica a nível mundial a fim 

de dar resposta aos grandes desafios globais (como as alterações climáticas, a pobreza, as 

doenças infecciosas, os riscos energéticos, o aprovisionamento de água, a segurança 

alimentar, a segurança da população, a preservação da biodiversidade, a segurança das redes e 

a clivagem digital, bem como outros susceptíveis de se colocar). Por outro lado, reconhece-se 

a existência de um grande número de acordos bilaterais e multilaterais celebrados entre as UE 

e países terceiros, assim como entre Estados-Membros e países terceiros, no domínio da 

cooperação científica e tecnológica, sem que haja subjacente uma estratégia a nível europeu 

para proceder ao intercâmbio de informações pertinentes sobre as atividades derivadas desses 

diferentes acordos. 

 

 

O Conselho considerou ainda que as atividades de cooperação científica e tecnológica 

desempenham um papel crucial no desenvolvimento, na partilha e na transmissão de 

conhecimentos no mundo, e que a prossecução dos objectivos gerais da UE pode ser reforçada 

através de um quadro estratégico para a coordenação apropriada das diferentes atividades de 

cooperação científica e tecnológica com os países terceiros, fixando simultaneamente 

prioridades diferenciadas em função do nível de desenvolvimento científico e económico e 

das características sectoriais desses países. 

 

 

O Conselho convida pois os Estados-Membros e a Comissão a coordenarem as suas ações e 

posições, nos domínios que fazem parte da estratégia, em relação aos países terceiros e nas 

instâncias internacionais, incluindo, se for caso disso, os países associados ao Sétimo 

Programa Quadro e a colaborarem no âmbito do novo grupo "Fórum Estratégico para a 

Cooperação Científica e Tecnológica Internacional" (SFIC), a fim de dinamizarem a parceria 

europeia para a cooperação científica e tecnológica. 
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O objetivo do SFIC é o de facilitar a prossecução do desenvolvimento, a implementação e o 

seguimento da dimensão internacional do Espaço Europeu de Investigação pela partilha de 

informações e a concertação entre os parceiros (Estados-Membros e Comissão), tendo em 

vista identificar as prioridades comuns susceptíveis de dar origem a iniciativas coordenadas 

ou conjuntas, e coordenar as ações e as posições em relação aos países terceiros e nas 

instâncias internacionais. 

 

 

O SFIC começou a trabalhar em 2009 e criou desde logo uma task force para a definição de 

prioridades e de áreas de cooperação. Foi identificada a Índia como país para encetar uma 

iniciativa piloto e a Água como área de cooperação privilegiada com este país. Por outro lado, 

foi identificado um roteiro de ações a desenvolver com a China e EUA, para começar, para 

além do envolvimento em processos regionais, e.g. UE-ALC; UE-África. 

 

 

O SFIC é ainda muito recente e carece de uma atuação mais estratégica. Aliás, a própria 

Comissão apresentou em 14 de setembro de 2012 uma comunicação sobre cooperação 

internacional com vista a definir uma estratégia mais consolidada na abordagem a ter em 

relação a esta temática, em coordenação com o SFIC e com as próprias ações a empreender no 

âmbito do Programa-Quadro. Em discussões recentes no seio do SFIC ficou patente a 

necessidade de uma intervenção mais direta em relação a contributos para Cimeiras entre a 

UE e países terceiros. 

 

 

As iniciativas que foram levadas a cabo foram interessantes mas ainda pontuais. Tratando-se 

de uma iniciativa-piloto, a relação com a Índia foi a que teve maior desenvolvimento, com a 

realização de um périplo por várias cidades indianas, organizado pelos conselheiros 

científicos dos vários Estados-Membros na Índia e sob a égide do SFIC. Realizou-se 

igualmente uma grande Conferência em Nova Deli sobre a água e, no seguimento de uma 

nova Conferência em Bruxelas, à margem de um Conselho Competitividade, com a presença 

do Ministro da Ciência e Tecnologia Indiano, foi assinada uma declaração conjunta 

endossando uma agenda estratégica de cooperação na área da investigação e inovação. Esta 

agenda, que foi desenvolvida e discutida exaustivamente no SFIC e posteriormente negociada 
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com o governo indiano, identifica um conjunto de áreas de interesse comum (água, recursos 

biológicos, energia, saúde e TIC). 

 

 

Em relação à China e aos EUA, as iniciativas avançaram menos e constituíram primeiramente 

um levantamento da cooperação existente e de realização de workshops sobre vários 

domínios, com respetiva definição de um roteiro de ações. No caso da China foram 

organizados dois workshops sobre as melhores abordagens a ter e aquilo que se chamou de 

condições-quadro, que ajudaram o SFIC a desenvolver um roteiro que venha a permitir 

desenvolver uma agenda estratégica de investigação e inovação. Com os EUA, seguiu-se um 

esquema semelhante, para além do SFIC ter participado num evento, realizado nos EUA, em 

janeiro de 2012, intitulado “Destination Europe”, e está em preparação um roteiro de ações. 

Temas por exemplo como normalização, direitos de propriedade intelectual, mobilidade são 

de enorme relevância no contexto desta cooperação. O Brasil será um dos próximos países 

para iniciar uma abordagem concertada. 

 

 

Em termos regionais e em relação com a 8ª parceria UE-África, foi igualmente iniciado um 

diálogo político com África em matéria de Ciência e Tecnologia, com a realização de uma 

Senior Officials Meeting (SOM), em outubro de 2011. Foi definido um roteiro de ações a 

empreender para reforçar a cooperação entre os dois continentes e tornar o diálogo regular, 

apesar da dificuldade em conseguir resultados concretos e passar das palavras às ações. Não 

obstante, o esforço continua. 

 

 

O SFIC apresenta anualmente ao Conselho um relatório de atividades. 

 

 

Muito há ainda a fazer nesta matéria e a resistência dos Estados-Membros é grande em termos 

de prescindir de uma área de competência nacional; não obstante, é reconhecida a perca de 

competitividade da Europa e a necessidade de uma visão mais estratégica. Diz a “União da 

Inovação” em termos de cooperação internacional: 
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- Até 2012, a UE e os seus Estados-Membros deverão instaurar políticas integradas 

para assegurar que residam e trabalhem na Europa académicos, investigadores e 

inovadores de craveira mundial e para atrair para a Europa um número suficiente de 

cidadãos de países terceiros altamente qualificados. 

- A UE e os seus Estados-Membros deverão tratar a cooperação científica com os 

países terceiros como um tema de interesse comum e desenvolver abordagens 

conjuntas, o que deverá contribuir para abordagens e soluções globais aos desafios 

societais e para o estabelecimento de condições equitativas (eliminação de obstáculos 

nos acessos ao mercado, facilitação da normalização, protecção dos DPI, acesso à 

contratação pública, etc.). Em 2012, juntamente e no quadro do ERA (Espaço Europeu 

da Investigação), a Comissão apresentará propostas comuns de prioridades da 

UE/Estados-Membros em matéria de C&T. (p. 31) 

 

 

O próprio SFIC tem vindo a procurar coordenar os esforços em matéria de cooperação 

internacional nas várias iniciativas no âmbito do Espaço Europeu de Investigação. Referimos 

como exemplo o Grupo sobre Programação Conjunta. Este grupo tem vindo a desenvolver as 

chamadas Iniciativas de Programação Conjunta, em várias áreas que constituem desafios 

societais, que se consubstanciam na associação voluntária de agências de financiamento à 

investigação dos Estados-Membros à volta desses temas para lançamento de iniciativas 

comuns e concursos conjuntos. Várias dessas iniciativas têm implicações do ponto de vista 

internacional e a vertente da abertura a países terceiros tem sido colocada, tratando-se de algo 

que o SFIC tem procurado acompanhar, e.g. Iniciativa de programação conjunta sobre as 

cidades do futuro onde existe já um diálogo com a China. 

 

 

Na nova comunicação da Comissão já referida sobre cooperação internacional, o SFIC é 

incumbido de reforçar o seu papel na promoção de uma maior coerência entre as políticas dos 

Estados-Membros e da União. 
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iv) O ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor): 

 

 

O ITER é um projeto mundial de construção e funcionamento de um reactor experimental, 

que visa demonstrar a viabilidade científica e tecnológica da energia de fusão para fins 

pacíficos. A conclusão com sucesso deste projecto permitirá determinar se a energia de fusão 

poderá vir a tornar-se uma importante fonte de energia sustentável que contribua para a 

estratégia da UE em matéria de segurança a longo prazo do aprovisionamento de energia.  

 

 

O projecto é realizado no âmbito de um Acordo Internacional celebrado entre a EURATOM e 

seis outras Partes – China, Índia, Japão, Coreia, Federação da Rússia e Estados Unidos da 

América –, que foi assinado em Paris, em novembro de 2006, e entrou em vigor em 1 de 

outubro de 2007.  

 

 

A ideia de iniciar um projeto internacional com o objetivo de desenvolver energia de fusão 

para fins pacíficos remonta a novembro 1985, emergindo numa Cimeira em Genebra entre a 

França, o Reino Unido, a URSS e os EUA. Após a Cimeira de Reykjavik sobre 

desarmamento, realizada em outubro de 1986, foi então feita uma proposta para implementar 

o conceito de uma instalação experimental de fusão nuclear, o embrião do ITER. Os primeiros 

passos em termos de design tiveram início em 1988 e, quase duas décadas depois, no 

seguimento de uma longa negociação, é assinado o acordo internacional. 

 

 

A fusão apresenta algumas vantagens do ponto de vista ambiental, bem como de operação e 

de segurança, tais como: os recursos combustíveis básicos (deutério e lítio) da fusão são 

abundantes; o hélio produzido com a combustão da fusão não é radioativo e não será 

necessário o transporte de materiais radioactivos para o funcionamento quotidiano de uma 

central eléctrica de fusão; não criará emissões de gases com efeito de estufa; a energia de 

fusão poderá vir a proporcionar uma fonte de energia sustentável a grande escala.  
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O Acordo instituiu a Organização ITER (OI) com plena capacidade jurídica internacional, 

atribuindo-lhe a responsabilidade da execução conjunta do projecto ITER. O Acordo tem uma 

vigência inicial de 35 anos abrangendo as fases de construção (10 anos), funcionamento (20 

anos) e desactivação (5 anos) das instalações do ITER. A UE conseguiu negociar com os 

parceiros internacionais a localização do ITER na Europa, em Cadarache, França. O acordo 

estabelece que as responsabilidades financeiras da Europa relativas à construção das 

instalações e da máquina ocorrem logo na fase inicial, ou seja na fase de construção. Isso 

significa também que os outros contribuintes ITER estão dependentes da conclusão atempada 

da contribuição da Europa. 

 

 

A contribuição EURATOM para o ITER é gerida pela Empresa Comum Europeia para o 

ITER, Fusion for Energy - F4E, estabelecida como Agência Interna Europeia (Domestic 

Agency) pelo Conselho, em março de 2007, e com sede em Barcelona. Nos termos do Acordo 

ITER, cada membro dispõe da sua própria "Agência Interna" que é responsável pela 

respectiva contribuição. 

 

 

Os membros da F4E são a EURATOM, os 27 Estados-Membros e a Suíça que contribui 

também financeiramente. A contribuição da UE destinada à construção do ITER consiste 

principalmente no fornecimento de sistemas e componentes importantes para o ITER, 

adquiridos pela F4E e fornecidos “em espécie” à Organização ITER.  

 

 

A construção do ITER constitui um enorme desafio técnico devido à sua escala e 

complexidade. Será um grande empreendimento de engenharia, com contribuições industriais 

em larga escala nos domínios das engenharias civil, mecânica, electrotécnica e nuclear. O 

projecto ITER para a Europa é um projeto emblemático que demonstra a capacidade da UE de 

assumir um papel de liderança a nível mundial no domínio da ciência e da tecnologia. 

 

Porém, cedo se começaram a revelar problemas em termos de derrapagem de custos do 

projeto e, em novembro de 2009 o Conselho pede à Comissão que analise e apresente 
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soluções para resolver a questão do défice de financiamento e das condições de governação 

relativas ao ITER. A comunicação é apresentada em 4 de maio de 2010. 

 

 

Durante a fase de construção, a contribuição da EURATOM representa cerca de 45 % do 

valor total, 80 % dos quais serão financiados pela EURATOM e 20% pela França, sendo o 

restante dividido equitativamente entre as seis outras Partes no Acordo ITER. Durante as 

fases subsequentes de funcionamento e desativação, a EURATOM contribuirá com 34 % dos 

custos totais. 

 

 

A estimativa de 2001 do custo total da construção do ITER era de 5,9 mil milhões de euros. A 

contribuição da EURATOM era de 2,7 mil milhões de euros (45 % do total). As estimativas à 

data de 2010 da F4E para o período de construção (custo para a Europa apenas), atualizadas 

de acordo com o calendário proposto (2007-2020) e apresentadas ao Conselho de 

Administração da F4E em março de 2010, foram de 7,2 mil milhões de euros, dos quais 6,6 

mil milhões de euros como contribuição para a construção do ITER e 650 milhões de euros 

para os custos de funcionamento da F4E e outras atividades. Para o período 2012-2013 

registou-se pois um défice estimado de 1,4 mil milhões de euros. 

 

 

A Comissão propôs o financiamento do défice por parte dos Estados-Membros, o que 

mereceu forte oposição. Foi então criada uma task force com vista a encontrar uma solução, 

que permitisse à Comissão adotar a baseline (âmbito, calendário e custos) do ITER numa 

reunião extraordinária do Conselho ITER que foi agendada para julho, em Cadarache, para o 

efeito. Estas discussões resultaram em conclusões do Conselho. 

 

 

Nessas conclusões, o Conselho reafirmou o seu firme empenhamento em que o projecto ITER 

seja levado a bom termo, tomou nota da estimativa das necessidades de financiamento e das 

opções apresentadas pela Comissão na sua Comunicação; determinou que a contribuição 

europeia para a fase de construção teria de ser limitada a um montante de EUR 6,6 milhares 

de milhões a valores de 2008; solicitou à F4E que apresentasse um plano em que especifique 
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de que forma se realizarão essas economias sem deixar de assegurar que fiquem reservados 

fundos suficientes para os imprevistos. 

 

 

O Conselho instou ainda a que fossem tomadas todas as medidas de contenção dos custos que 

possam resultar em economias e solicitou a apresentação de um novo plano a ser submetido à 

aprovação do Conselho (Competitividade) até ao final do ano, o que veio a verificar-se. O 

Conselho determinou ainda um conjunto de medidas com vista a melhorar a governação 

europeia do projeto. 

 

 

Quanto ao financiamento do défice orçamental para os anos 2012-2013, o Conselho 

determinou que proviesse de uma combinação de fontes no âmbito do orçamento comunitário, 

pelo que a discussão passou para a sede da Autoridade Orçamental. 

 

 

O ITER é um exemplo claro de um projeto que cruza a ciência e a diplomacia e continua a ser 

um grande teste que se apresenta à diplomacia científica. Dada a sua complexidade, natureza 

de longo prazo e a necessidade de coordenação entre os diferentes parceiros, torna-se um 

empreendimento de difícil gestão.  

 

 

Atualmente prevê-se um possível resvalar do calendário de construção, constatando-se atrasos 

que poderão adiar a conclusão do primeiro plasma, previsto para 2020. As causas do atraso no 

calendário geral são, sobretudo, devido à complexidade de projeto, envolvendo sete parceiros 

com responsabilidades diversas, dificuldades de gestão que se fizeram sentir, mas também um 

subestimar das necessidades de design, e.g. depois do acidente nuclear de Fukushima, 

ocorrido em março de 2011, foi necessário refazer um conjunto de planos com vista a 

melhorar os requisitos de segurança. Por outro lado, um projeto desta envergadura envolve 

contratos públicos avultados e nem sempre os concursos públicos lançados conduzem aos 

resultados requeridos. Não é alheio a este atraso, o facto dos EUA enfrentarem problemas 

orçamentais para 2014-2015, o que poderá dificultar a sua contribuição. Por outro lado, o 

Japão sofre um problema idêntico, em virtude dos efeitos do acidente de Fukushima.  
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No seguimento de recomendações formuladas por um comité de aconselhamento 

(Management Advisory Committee) deverá ser definido um novo calendário que permita 

compensar os atrasos. 

 

 

Note-se que as decisões do Conselho do ITER são tomadas por unanimidade, exceto nos 

casos determinados no acordo. Não obstante, é expressamente referido que, em todos os 

assuntos, os membros devem procurar por todos os meios o consenso. A contribuição de cada 

parte é em espécie, pelo que caberá a cada uma definir como garantir a entrega dos 

componentes a que esta obrigada. O acordo determina ainda que, com exceção da parte que 

alberga o ITER (a UE), qualquer parceiro pode rescindir o acordo ao fim de 10 anos (o 

período de construção antecipado à altura da assinatura do acordo), desde que mantenha o 

compromisso em termos da sua contribuição para a construção da máquina. 

 

 

Apoiado na física e em tecnologias experientes, o ITER representa a primeira conceção 

completa de um dispositivo de fusão da dimensão de uma central eléctrica convencional15. A 

tarefa de construção e de funcionamento do ITER requer uma parceria verdadeiramente 

global. A colaboração internacional envolvida na produção do modelo ITER reúne equipas 

multiculturais geograficamente espalhadas, compostas por cientistas e engenheiros de centros 

de investigação, universidades e empresas de todo o mundo, para coordenar este projecto que 

constitui tecnicamente um grande desafio.  

 

 

O percurso convencional de realização da produção energética proveniente da fusão prevê a 

sua produção comercial dentro de 50 anos, pelo que estão previstas duas novas gerações de 

                                                 
15 O ITER incluirá a maior parte da tecnologia necessária a uma futura central eléctrica de fusão. O chamado 
“tokamak” ITER, de 24 metros de altura e 30 de largura, será mais pequeno que uma central tradicional, 
produzirá até 500 megawatts de energia térmica num plasma de fusão toroidal com um volume de 800 m3, 
confinado por campos magnéticos fortes, e terá uma capacidade prolongada de produção de energia visando 
eventualmente o seu funcionamento em regime estacionário. O ITER produzirá entre dez a cinco vezes mais 
energia que o necessário para manter o plasma a temperaturas de fusão (150 milhões de graus centígrados), 
demonstrando assim a viabilidade da energia de fusão e da “queima” sustentada e dando aos físicos e 
engenheiros a possibilidade de desenvolverem e optimizarem tecnologias, componentes e estratégias de controlo 
para as futuras centrais eléctricas de fusão. 
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máquinas experimentais para além do ITER, i.e. o “DEMO” que poderá ser utilizado para 

demonstrar toda a tecnologia relacionada com o reator e produzir, pela primeira vez, 

quantidades significativas de electricidade a partir da fusão; a fase de central elétrica 

protótipo, apresentando a produção de eletricidade em termos comerciais. 

 

 

O ITER é um exemplo de diplomacia científica citado variadas vezes e exigirá, seguramente, 

um grande esforço não apenas técnico, mas igualmente diplomático constantes na sua 

prossecução. 

 

 

 

v) A criação da vertente Espaço no Conselho Competitividade 

 

 

Ao nível da UE, a área do Espaço tem sido tradicionalmente tratada no seio da Investigação, 

com exceção da vertente de navegação e o desenvolvimento do GNSS (Sistemas Globais de 

Navegação por Satélite), designadamente o desenvolvimento do sistema europeu Galileo. 

 

 

A investigação na área do Espaço tem feito parte dos Programas-Quadro; paralelamente a 

ESA (Agência Espacial Europeia) tem vindo a desenvolver os seus programas, mais centrados 

no desenvolvimento tecnológico e aplicação das tecnologias espaciais. Em 2004, ambas as 

instituições decidiram celebrar um Acordo-Quadro de cooperação. Neste acordo foi decidido 

montar uma estrutura de governação conjunta, a qual passa pela organização de um Conselho 

Espaço regular, juntando os países membros de ambas as instituições (nem todos os Estados-

Membros da UE são membros da ESA e a ESA tem a Noruega e a Suíça como países 

membros, os quais não fazem parte da UE). Este mecanismo tem vindo a funcionar (apesar de 

não haver uma regularidade predefinida), não obstante a burocracia inerente aos processos 

decisórios de ambas as instituições, com o objetivo de reforçar a política espacial europeia.  
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Com o Tratado de Lisboa, a área do Espaço é consagrada no título XIX que passa a designar-

se “A Investigação e o Desenvolvimento Tecnológico e o Espaço” que diz no n. 1 do art. 

189º: “A fim de favorecer o progresso científico e técnico, a competitividade industrial e a 

execução das suas políticas, a União define uma política espacial europeia. Para o efeito, pode 

promover iniciativas comuns, apoiar a investigação e o desenvolvimento tecnológico e 

coordenar os esforços necessários para a exploração e a utilização do espaço.”. Determina 

ainda este artigo que a União deve estabelecer a articulação necessária com a ESA. 

 

 

O Espaço, pelas suas variadas aplicações, é uma área por excelência de diplomacia científica 

que se está a tornar em diplomacia económica. É significativo o papel que os sistemas 

espaciais desempenham, em caso de grandes catástrofes naturais ou provocadas pelo homem, 

na obtenção de informações e de instrumentos práticos para o desenvolvimento e aplicação 

das políticas europeias nos domínios do ambiente, das alterações climáticas, da ajuda 

humanitária, da protecção civil e da gestão de crises, que têm o objectivo de melhor assegurar 

a proteção de pessoas e bens, do ambiente e do património cultural, o que o torna numa área 

de cooperação de enorme importância. Os grandes programas emblemáticos da União 

Europeia em matéria espacial são presentemente a conclusão e a exploração dos sistemas 

mundiais de navegação por satélite Galileo e EGNOS e o programa de Monitorização Global 

do Ambiente e da Segurança (GMES) que facultarão aos decisores e aos outros utilizadores 

instrumentos avançados e fiáveis destinados a satisfazer os requisitos de segurança e proteção 

dos cidadãos europeus e não europeus, nomeadamente ao assegurarem a interoperabilidade e 

o uso integrado das aplicações espaciais para a gestão de crises, protecção civil e assistência 

humanitária. 

 

 

O GMES, por exemplo, constitui um meio importante para assegurar à Europa um acesso 

independente a informações estratégicas que dão apoio a muitas políticas da UE consagradas 

no Tratado, como a agricultura, o ambiente, os transportes, a energia, a saúde, a protecção 

civil, a ajuda humanitária e a segurança. Em matéria de alterações climáticas, o GMES 

representa uma importante contribuição europeia para os esforços desenvolvidos a nível 

mundial para compreender as alterações climáticas e controlar e atenuar o seu impacto. O 

programa GMES já permitiu inclusivamente obter, de forma eficaz, informações via satélite 
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para apoiar operações de gestão de crises levadas a cabo na sequência de catástrofes ocorridas 

recentemente no mundo. 

 

A área da exploração espacial, dada a sua complexidade, é outra área que requer uma forte 

cooperação internacional, como o mostra a Estação Espacial Internacional (ISS)16. Aliás foi 

realizado, em novembro de 2011, o primeiro fórum internacional de alto nível sobre 

exploração espacial, em Lucca (Itália), e a sua declaração reconhece as vantagens inerentes a 

um diálogo político a nível governamental permanente e estruturado sobre a exploração 

espacial futura, susceptível de identificar os potenciais domínios de cooperação internacional. 

O próximo fórum terá lugar nos EUA, apesar da ambiguidade da futura estratégia americana 

na área do espaço. 

 

 

A expansão económica e novas oportunidades comerciais trazidas pelo setor espacial, e.g. 

atividades de exploração relacionadas com lançadores, estão a torná-lo um setor importante 

economicamente. A UE já reconheceu a necessidade de elaboração de uma política industrial 

no domínio espacial, a fim de promover uma indústria espacial competitiva na Europa, a par 

da continuação do desenvolvimento das competências científicas e técnicas, garantindo 

liderança tecnológica em alguns setores. A própria iniciativa emblemática da UE sobre a 

Política Industrial, no contexto da estratégia Europa 2020, consagra um capítulo ao espaço 

como motor de inovação e competitividade. 

 

 

Em face da importância crescente deste setor no contexto da UE e do seu reconhecimento no 

Tratado, surgiu um movimento, impulsionado pela França mas apoiado por outros Estados-

Membros que constituem potências espaciais, com vista à criação de uma formação específica 

do Conselho na área do Espaço, o qual, desde o regulamento interno do conselho revisto em 

2004, tem vindo a ser tratado na vertente Investigação do Conselho Competitividade. 

 

                                                 
16 A ISS é um laboratório espacial, de mais 380 m3, resultante de uma parceria entre a Europa, os EUA, a 
Rússia, o Japão e o Canadá. Alberga até 6 astronautas e conduz um conjunto vasto de experiências. A construção 
teve início em 1998 e vários módulos têm vindo a ser incorporados à estação. A Europa, através da ESA, é 
exclusivamente responsável por dois elementos centrais: o laboratório de investigação Columbus e o Automated 
Transfer Vehicle (ATV). A ISS encontra-se na órbita baixa da terra, ou seja cerca de 360 km. 
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O regulamento interno que estabelece o funcionamento e a organização do Conselho da União 

Europeia, ao abrigo do artigo 207.º, n.º3, do Tratado CE, teve uma última revisão que entrou 

em vigor em 23 de março de 2004. É dele que resultam as atuais formações do Conselho, 

como a da Competitividade que compreende o mercado interno, a indústria e a investigação 

que, normalmente, se reúnem separadamente. Iniciaram-se pois discussões com vista à 

inclusão do Espaço como área autónoma dentro do Conselho Competitividade, bem como à 

criação de um grupo específico do Conselho para o efeito, expurgando do Grupo Investigação 

as competências que até então detinha em matéria espacial. 

 

 

A formalização do Grupo Espaço é feita por decisão do Comité de Representantes 

Permanentes (1ª Parte) de setembro de 2010, nos termos do artigo 19º, n. 3, do Regulamento 

Interno do Conselho. A fim de assistir o COREPER na preparação dos debates do Conselho 

no domínio da Política Espacial Europeia, é pois reconhecida a necessidade de uma nova 

instância preparatória no Conselho. É ainda determinado que os trabalhos desse Grupo não 

deverão afetar as competências já atribuídas a outros Grupos responsáveis por atividades 

relacionadas com o espaço e que têm por base, não o artigo 189.º, mas outros artigos do 

Tratado (referência expressa ao Galileo e EGNOS, tratados na vertente Transportes). 

Atendendo às relações entre a UE e a ESA, o mandato determina que poderão ser convidados 

representantes da ESA a assistir como observadores aos trabalhos do Grupo. 

 

 

Seguidamente, o Conselho formaliza a criação da vertente Espaço do Conselho 

Competitividade. Foram várias a expetativas criadas nesta matéria mas a crise financeira e as 

dificuldades inerentes à discussão relativa ao novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) têm, 

de algum modo, retardado aquilo que a UE se propôs fazer nesta matéria. A proposta de 

orçamento apresentada pela Comissão exclui do orçamento importantes programas como o 

GMES e o ITER, propondo que venham a ser assegurados por via de uma dotação orçamental 

específica dos Estados-Membros com base no seu rendimento nacional bruto. A discussão 

está longe de ser pacífica e, com toda a probabilidade, resultará na inclusão destes programas 

de novo no QFP. Está pois ainda com uma grande interrogação a concretização da ambição 

que a UE se propôs em matéria espacial, com exceção do Galileo que está contemplado na 
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proposta de QFP mas que, encontra-se longe de ser pacífico no que se refere à relação entre a 

UE e a ESA na sua futura operação e controle.  

 

 

A relação entre a UE e a ESA encontra-se, de facto, num momento crítico e constata-se uma 

clara tentativa da UE de absorver competências daquela Agência, o que não é bem recebido 

pela outra parte e por alguns Estados-Membros.  

 

 

De qualquer modo, paralelamente e por razões estratégicas, têm vindo a decorrer alguns 

“diálogos” importantes em matéria espacial com países terceiros, designadamente: 

 

 Diálogo UE-EUA teve início em junho 2005. A última reunião realizou-se em Bruxelas, 

em 14 junho 2011, versando um diálogo civil e vertente de segurança, incluindo código de 

conduta das atividades no espaço exterior. Em fevereiro teve lugar uma visita da 

Comissão Europeia aos EUA para discutir temas como o conhecimento da situação no 

espaço (Space Situation Awareness – SSA), Galileo, entre outros, com realização de um 

workshop sobre SSA e outro sobre proteção de infraestruturas espaciais críticas. O 

próximo diálogo terá lugar no final 2012. 

 

 Diálogo com a Federação Russa tripartido Comissão, ESA e Roskosmos (Agência 

espacial russa), que se realiza desde 2006 e cujo último encontro teve lugar em 2010. Está 

prevista uma reunião ainda este ano. 

 

 Diálogo com África, no contexto da cooperação UE-África e da 8ª parceria UE-África já 

referida. Está inclusivamente prevista a criação de uma Agência Espacial da União 

Africana, para 2016, tendo a Comissão Europeia se comprometido a apoiar a definição 

dos termos de referência.  

 

 Diálogo com a África do Sul, cuja última reunião teve lugar em Pretoria, no ano transato e 

discutiu a extensão do EGNOS, a participação da África do Sul no Programa Quadro 

(vertente Espaço) e a futura agência espacial da África do Sul em preparação. 
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 Em termos de diálogos futuros, a Comissão pretende lançar um diálogo com a China, com 

a qual já iniciou o processo difícil de definição dos termos de referência; com o Brasil 

onde existe a previsão de iniciar este diálogo mas aguarda-se a reestruturação do setor 

nacional espacial naquele país. 

 

 
 

c. Conclusão:  

 

 

Do ponto de vista negocial, o momento presente é particularmente rico dado que estão em 

discussão as propostas de programas no contexto do novo quadro financeiro plurianual. A 

negociação da proposta de programa Horizonte 2020 tem sido de um enorme interesse pela 

importância do programa e pela crescente importância política que denota a área da 

investigação e desenvolvimento, aliás em termos de dimensão orçamental, trata-se do terceiro 

maior programa do orçamento comunitário, a seguir à política agrícola comum e aos fundos 

estruturais. Resta saber a sua dotação orçamental final. 

 

 

Do ponto de vista do tema deste relatório, a diplomacia da Ciência e Tecnologia, o período 

que se retrata nesta secção foi particularmente profícuo em mostrar, por um lado, a 

importância crescente do tema no contexto das políticas da UE e, por outro, a crescente 

dimensão internacional, como o mostra a criação de um grupo específico sobre a matéria no 

contexto do Espaço Europeu de Investigação (o SFIC), a definição de uma estratégia para a 

cooperação científica e tecnológica internacional (onde pela primeira vez se fala de 

“diplomacia científica”), o próprio diálogo com países terceiros que tem necessariamente 

envolvido a área da Investigação e Desenvolvimento e continuará a fazê-lo crescentemente. 

 

 

Nos próprios processos bi-regionais, como a cooperação UE-África e Euro-mediterrânica, é 

patente que, por ser uma área de “união” e de partilha de benefícios, é diplomaticamente mais 

acessível e fácil de conseguir resultados e de unir regiões, do que as áreas sensíveis do ponto 

de vista político. Esta cooperação pode ter altos e baixos pois a instabilidade política em 
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certos países dificulta muitas vezes os processos de cooperação ou mesmo, ao nível da UE, 

num contexto de crise económica e financeira aguda, dificilmente se conseguem manter as 

prioridades definidas e a dinâmica em matéria de investimento que é requerido. Não obstante, 

o reconhecimento da relevância das políticas de investigação, desenvolvimento e inovação no 

contexto do crescimento e da recuperação económica é clara, bem como no contexto da 

cooperação entre países desenvolvidos e com países em desenvolvimento.  

 

 

No que se refere à inovação, que está crescentemente a assumir preponderância no discurso 

político europeu, a questão é mais complexa pois quanto mais nos aproximamos do mercado e 

quanto mais o setor privado surge envolvido, mais sensível se torna a cooperação dado que 

outras varáveis se misturam. Em contrapartida, a diplomacia da Ciência e Tecnologia é uma 

área de ganhos mútuos. A área do espaço mostra isso mesmo e a competitividade industrial 

crescente que representa, passando assumidamente, a tornar-se uma área economicamente 

importante para a competitividade europeia. 

 

 

O ITER é um exemplo paradigmático de um projeto que cruza a ciência e a diplomacia e 

continua a ser um grande teste que se apresenta à diplomacia científica, dada a sua 

complexidade, natureza de longo prazo e a necessidade de coordenação entre os diferentes 

parceiros. Conforme referido, a tarefa de construção e de funcionamento do ITER requer uma 

parceria verdadeiramente global e que constitui tecnicamente e diplomaticamente um grande 

desafio, sobretudo dado tratar-se de um projeto de longo prazo, que exige um esforço 

contínuo de cooperação científica e técnica, de investimento, de gestão e de controlo tão 

exigentes.  
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V. Resultados e Conclusões 

 

Na presente secção pretende-se apresentar uma síntese global da apreciação pessoal obtida 

através da experiência profissional descrita, no que se refere à diplomacia da Ciência e 

Tecnologia, objecto deste relatório. No lugar de descrever exaustivamente esta experiência, 

optou-se por basear a análise em exemplos concretos, que constaram da experiência tida ao 

longo da carreira profissional da candidata, e que visam demonstrar que a Ciência e 

Tecnologia se tornou uma ponte política e uma nova forma de política internacional. 

 

 

Tivemos oportunidade de apresentar no início deste relatório um possível conceito de 

diplomacia científica que pode ser aplicado ao papel da ciência, tecnologia e inovação em três 

dimensões: 

 

 “Ciência na diplomacia” que se consubstancia no aconselhamento científico de apoio à 

definição da política externa com vista a uma “evidence based policy”, ou seja uma 

política baseada em factos comprovados científica e tecnicamente e em estudos prévios. A 

criação em vários países e inclusivamente na UE de Chief Scientific Advisers é disso 

prova mas também a criação dos próprios ministérios responsáveis por esta temática. O 

trabalho requerido na procura de soluções para os desafios globais que o mundo enfrenta 

atualmente exigem um novo papel para a ciência e dão aos próprios cientistas um novo 

papel de aconselhamento na definição de políticas. O enfoque no novo Programa-Quadro, 

o Horizonte 2020, nos desafios societais, resulta dessa crescente necessidade e, 

inclusivamente, a vertente do Espaço Europeu de Investigação chamada de programação 

conjunta. 

 

 “Diplomacia na Ciência”, o conceito mais comummente aceite e que se prende com a 

cooperação científica e tecnológica internacional, que se verifica desde há longa data, mas 

assume um papel cada vez mais relevante nas relações entre os países e as organizações, 

quer na prossecução de prioridades políticas previamente definidas, e.g. cooperação 

científica bilateral, quer resultante da própria colaboração entre os investigadores e 

cientistas por sua própria iniciativa. Muitos dos exemplos citados neste relatório 

pretendem evidenciar essa vertente. O exemplo mais paradigmático, em termos da 
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experiência profissional descrita e que constitui um projeto internacional de referência, 

poderá ser o ITER. Podemos igualmente referir o Large Haidron Collider (LHC) no 

CERN que jamais seria uma realidade se não houvesse uma junção de esforços entre 

vários países, ou mesmo o trabalho que tem vindo a ser executado pela Agência Espacial 

Europeia na área do espaço, que constitui empreendimentos impossíveis de executar por 

um único país; 

 

 “Ciência para a diplomacia” que, porventura, será a vertente deste conceito que emergiu 

mais recentemente e que se consubstancia em usar a cooperação científica para melhorar 

as relações internacionais entre os países e as regiões. A cronologia da história recente da 

Europa, na área da Ciência e Tecnologia, visa mostrar como esta foi vista como um meio 

de procurar restabelecer a paz na Europa. De facto, após a Segunda Grande Guerra e do 

uso devastador da bomba atómica, os cientistas começaram a ser crescentemente 

envolvidos e a envolver-se nos esforços em prol da paz, como o mostra a criação do 

CERN. Por outro lado, acordos de cooperação científica são muitas vezes usados para 

encetar relações diplomáticas. Os pensadores sobre a problemática da diplomacia 

científica citam frequentemente que o período da Guerra-fria registou uma utilização 

abundante de diplomacia científica para criar pontes e relações entre os EUA e a então 

URSS ou até mesmo com a China. 

 

 

A Ciência e a Tecnologia são globais. A procura pela qualidade e pela excelência leva a que 

os investigadores sejam móveis, se envolvam em redes internacionais e procurem trabalhar 

com os melhores e nas melhores instalações e infraestruturas. Por outro lado, a complexidade 

dos problemas a abordar requer cada vez mais colaboração internacional. Muitos dos desafios 

que as sociedades enfrentam nos dias de hoje são de caráter internacional, e.g. as alterações 

climáticas, epidemias, problemas energéticos e aprovisionamento e segurança alimentar são 

problemas globais que requerem soluções globais e que criam um novo papel para a ciência 

na política internacional e na diplomacia. Para começar, nenhum país é capaz de encontrar 

soluções para estes problemas, estes exigem uma cooperação cada vez mais exigente, uma vez 

que de facto o mundo se torna crescentemente complexo do ponto de vista científico e 

técnico. Por outro lado, a ciência oferece um canal de cooperação neutro, livre de ideologias, 
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em circunstâncias onde as relações diplomáticas e até mesmo militares são sensíveis, 

permitindo o intercâmbio livre de pessoas e ideias.  

 

 

Demos o exemplo do SESAME mas existem muitos outros que mostram como a ciência pode 

ser uma ferramenta importante até mesmo na resolução de conflitos, de diálogo político, de 

criação de parcerias entre países e regiões. É bem verdade que “Scientific partnerships are 

based on disciplines and values that transcend politics, languages, borders and cultures” 

(Hormats, 2012). 

 

 

As declarações de Barak Obama, em 2009, no Cairo, na Universidade de Al-Azhar, 

pretenderam marcar um novo capítulo nas relações diplomáticas dos EUA com o mundo 

islâmico através da ciência e da tecnologia, naquilo que é chamado “call to partnership”. Foi 

então anunciada a criação de um novo fundo para apoiar o desenvolvimento tecnológico nos 

países islâmicos e ajudar na transferência de conhecimento. Os EUA anunciaram ainda a 

intenção de abrir centros de excelência científica em África, no Médio Oriente e no Sudeste 

Asiático e nomear novos “enviados científicos” (science envoys) para colaborar em programas 

de desenvolvimento por exemplo na área da energia, água, agricultura, tecnologias da 

informação. Os EUA estão pois fortemente conscientes da importância da diplomacia 

científica. 

 

 

Igualmente, o relatório de maio de 2008 “Towards the Reinforcement of Science and 

Technology Diplomacy” do Council for Science and Technology Policy do Japão, vem marcar 

mais uma vez a importância da Ciência e Tecnologia no contexto da estratégia nacional 

japonesa. Conforme refere o relatório: “The main underlying objectives are to improve S&T 

standards and contribute to economic and social development and the improvement of public 

welfare in Japan, as well as to the progress of S&T in the world and the sustainable 

development of human society.” (p. 4). O Japão também foi dos primeiros países a constatar a 

importância da diplomacia científica e dela fazer uso. 
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Conforme referido no relatório da Royal Society “Knowledge, Networks and Nations” (2011), 

a geografia da ciência está a mudar e a ciência em 2011 é cada vez mais global. O mundo 

científico está cada vez mais interligado e a colaboração internacional é uma necessidade. As 

tecnologias da informação e comunicação são em parte responsáveis por esta crescente 

cooperação mas, mais do que tudo, é a própria necessidade dos investigadores em 

colaborarem entre si.  

These networks span the globe. Motivated by the bottom-up exchange of scientific 

insight, knowledge and skills, they are changing the focus of science from the national 

to the global level […] The facilitation of collaboration, therefore, has a positive 

impact not only on the science conducted, but on the broader objectives for any 

science system (be that enhancing domestic prosperity or addressing specific 

challenges).” (p. 6).  

 

É pois crescente a dinâmica das mais variadas redes de investigadores e a sua mobilidade, seja 

por iniciativa própria ou das instituições a que pertencem, seja por iniciativa dos próprios 

governos. 

 

O último Relatório da UNESCO sobre a Ciência no mundo (2010) é sintomático da mudança 

operada no cenário global da Ciência e da alteração do equilíbrio de forças, não obstante 

subsistirem grandes disparidades entre países e regiões. A distribuição do esforço em 

investigação e desenvolvimento (I&D) entre o norte e o sul alterou-se, registando-se o 

emergir de novos atores. O domínio da UE, EUA e Japão na cena mundial na área da I&D 

está a dar lugar a um cenário mais multipolar, onde se vêm países a assumir uma grande 

dinâmica como é o caso da Coreia do Sul, do Brasil, da China, da Índia ou da África do Sul e 

até mesmo países como o México. Não é alheia a este desenvolvimento a nova dinâmica 

criada ao nível da UE em matéria de cooperação internacional. O investimento em I&D é 

crescentemente visto como fator de crescimento e de desenvolvimento económico, não apenas 
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na UE. Aliás, o próprio continente africano desenvolveu, no seio da AMCOST (African 

Ministerial Council on Science and Technology) um plano de acção para a Ciência, 

Tecnologia e Inovação para responder aos desafios socioeconómicos que a África enfrenta. 

 

O Research and Innovation Scoreboard 2011 da UE, na mesma linha, mostra um 

abrandamento do progresso dos países da União, apesar de se ter registado ainda um 

crescimento lento. Porém, a emergência de economias como a China, o Brasil e a Índia tem 

sido constante. Mostra pois que se a UE quer manter a sua competitividade, terá de aumentar 

os esforços em matéria de investigação e de inovação. 

 

 

O relatório da UNESCO referido apela igualmente à necessidade dos países menos 

desenvolvidos criarem uma maior mobilização do ponto de vista da ciência em prol do 

desenvolvimento, desenvolvendo assim capacidades humanas e institucionais. O trabalho 

realizado no seio da UNCTAD é igualmente prova da importância da Ciência e Tecnologia 

para o desenvolvimento através da Science and Technology Diplomacy Initiative, criada em 

2003, e cujo objetivo é contribuir para a criação de capacidades nos países em 

desenvolvimento para lidarem, de forma mais eficaz, com questões relativas ao papel da 

ciência e tecnologia na diplomacia internacional através de atividades como análises políticas; 

capacitação especialmente desenvolvimento de recursos humanos; atividades de disseminação 

e sensibilização, com especial ênfase na utilização de tecnologias da informação e 

comunicação. 

 

 

Como o demonstra o primeiro capítulo, de síntese, intitulado “The growing role of knowledge 

in the global economy”, por Hugo Hollanders e Luc Soete, depois de um período de enorme 

crescimento do investimento em I&D, desde o último relatório que foi publicado em 2005, a 

crise económica atual coloca uma séria de questões. Não obstante e como já referido, as 

tecnologias digitais e a Internet massificaram o acesso ao conhecimento, as economias 

emergentes começaram a investir em “conhecimento”, começando pelo aumento do número 

de diplomados, sobretudo em áreas científicas e técnicas do investimento em I&D, passando 

para a investigação mais aplicada e subsequente desenvolvimento de produtos, bem como 
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uma enorme mobilidade de recursos humanos altamente qualificados. O crescimento do 

investimento em I&D é frequentemente associado ao crescimento do PIB. A recessão global 

poderá ter um impacto severo nos orçamentos para a I&D, inclusivamente no investimento 

privado, o que poderá ainda mais alterar a geopolítica da ciência. Não obstante, a sua 

importância veio para ficar. 

 

 

Recentemente Naledi Pandor, Ministra da Ciência e Tecnologia da África do Sul  declarou: 

“International scientific cooperation is pursued both as an objective in its own right and as an 

instrument to attain strategic national and foreign policy objectives” (Pandor, 2012). A África 

do Sul tem aliás assumido um crescente protagonismo ao nível da Ciência e Tecnologia. 

Procura tê-lo na estratégia UE-África, incluindo na 8ª parceria sobre Ciência, Sociedade da 

Informação e Espaço, não obstante ser cautelosa de modo a não suscitar antagonismos dos 

restantes países africanos que poderiam reagir a uma excessiva hegemonia. A África do Sul 

cultiva fortemente as relações com a UE e são profícuas as reuniões e eventos realizados junto 

das instituições europeias, aliás é copresidente com a Comissão Europeia do Grupo sobre 

Observação da Terra (GEO). Este país africano procura igualmente assumir protagonismo na 

região através da radioastronomia, uma das áreas emblemáticas que a África do Sul tem 

prosseguido em termos de diplomacia nacional na área da Ciência, tendo conseguido vir a 

albergar o grande telescópio Square Kilometer Array (SKA). Foi imensamente ativa do ponto 

de vista diplomático, junto das instituições europeias, sobretudo do Parlamento Europeu, 

acabou por ser bem sucedida nos seus intentos. 

 

Tudo isto para dizer que as economias modernas baseiam-se cada vez mais na Ciência e 

Tecnologia e por isso são chamadas de sociedades do conhecimento, inclusivamente em 

termos de riqueza dado que as indústrias baseadas no capital intelectual e na tecnologia têm 

um peso crescente em termos de exportações. Nos EUA representam 60% das exportações; na 

UE está próximo de 50%. O relatório da UNESCO resultante da Conferência mundial sobre 

Ensino Superior de 2009 apresenta o cenário de forma bastante exata. A par da primeira crise 

económica global, conforme o conceito de sociedade da informação abre caminho à sociedade 

do conhecimento, a “saúde” económica, social e política mundial é crescentemente 

dependente da produção e disseminação de informação e conhecimento e de facto a economia 
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mundial tornou-se cada vez mais dependente da tecnologia, do capital humano qualificado, da 

investigação. 

 

Conceitos como Educação Científica e Ciência e Sociedade começaram a emergir, mostrando 

a importância de atrair os jovens para as carreiras científicas e, ao mesmo tempo, aproximar a 

ciência da sociedade e das necessidades que estas enfrentam no mundo moderno, com vista à 

sua melhor sustentabilidade: 

 

We depend on science, technology and innovation to support our daily lives. The 

potential rewards that society can reap from science and technology have never been 

more important. The ‘endless frontier’ of research opens up new opportunities and 

ways of addressing societal challenges. Science is a tremendously important part of 

our cultural heritage and a vital part of our shared future.” (A Vision for Science and 

Society, DIUS UK, 2008, p. 18). 

 

Os esforços para criar e reforçar o papel da comunidade científica no contexto da diplomacia 

e da política externa está ainda a emergir e a assumir forma; não é de todo algo instalado e 

reconhecido mundialmente. Não obstante, trata-se de um movimento que não pode ser 

ignorado e continuará a ser reforçado. É essencial, porém, que a ciência não venha a ser 

excessivamente politizada e que seja mantida a liberdade científica.  

 

Por outro lado, existem ainda barreiras ao desenvolvimento científico. A primeira é 

seguramente o financiamento e, no contexto de crise económica atual, não está garantido que 

as prioridades apregoadas politicamente sejam mantidas. Em termos da mobilidade dos 

investigadores, outras barreiras se colocam como as questões de vistos, segurança social, 
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portabilidade de bolsas, mas a constatação da sua importância é crescente e não existe 

governo que não procure promover essa mobilidade de uma maneira ou de outra.  

 

O cruzamento entre a ciência e a diplomacia vai muito além da criação de relações bilaterais 

ou da cooperação entre organizações. A Ciência e a Tecnologia tem um valor por si só, 

sobretudo naquilo que se chama investigação fundamental e de fronteira mas, na sua 

aplicabilidade prática, é central para qualquer desafio global. Existem áreas de importância 

crescente para a diplomacia e onde a intervenção do aconselhamento científico é essencial. 

Por outro lado, de uma maneira geral, os grandes desafios globais exigem a intervenção da 

Ciência e Tecnologia, como os já referidos: alterações climáticas, água, segurança alimentar, 

energia, alterações demográficas, biodiversidade. 

 

Grandes experiências e empreendimentos científicos, incluindo a investigação internacional 

no domínio do espaço, programas globais em matéria de saúde, e grandes programas 

experimentais na área da energia como o ITER, requerem uma interação estreita entre os 

cientistas e investigadores e os diplomatas para chegar a acordo quanto a uma cooperação que 

é multinacional em áreas técnicas onde a partilha de custos, recursos e riscos entre vários 

parceiros é preferível ou até mesmo essencial (Turekian, Neureiter, 2012).  

Por outro lado, as exigências colocadas à Ciência e Tecnologia são crescentes e requerem 

cada vez mais a criação de redes e a interdisciplinaridade e cruzamento entre disciplinas, 

extravasando necessariamente as fronteiras nacionais e tornando-se uma exigência 

internacional.  

 

Os quadros apresentados no anexo IV visam demonstrar o que acaba de ser referido. 

 

As conclusões da maioria dos relatórios analisados e da experiência tida pela candidata, ditam 

a importância de manter a dinâmica da cooperação internacional, manter o nível de 

investimento, a necessidade de definir estratégias para enfrentar desafios globais e reforçar a 
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colaboração nesse âmbito, reforço de capacidades de uma maneira geral mas inclusivamente 

em países menos desenvolvidos e como motor de desenvolvimento. 

 

Em termos de possíveis tendências da diplomacia científica, apenas podemos antever a sua 

crescente importância nos três conceitos mencionados. 

 

There are two possible scenarios for the way in which the geopolitics of science will 

shape the future. One is based on partnership and co-operation, and the other on efforts 

towards national supremacy. I am convinced that, more than ever, regional and 

international scientific co-operation is crucial to addressing the interrelated, complex 

and growing global challenges with which we are confronted. Increasingly, 

international diplomacy will take the form of science diplomacy in the years to come 

[…] at a time when science has tremendous power to shape the future of humanity and 

when it does not make much sense to design science policy in purely national terms. 

(Irina Bokova, Diretora-Geral da UNESCO, UNESCO Science Report 2010, p. xvii). 



103 
 

VI. Anexos 
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Anexo I  
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Anexo II 

 

Cronologia da história recente da Europa na perspetiva da Ciência e Tecnologia 

 

1945 No rescaldo da Segunda Grande Guerra, representantes de 50 países reúnem-se, em 

São Francisco, para redigir a Carta das Nações Unidas que entra oficialmente em vigor 

em 24 outubro ● Representantes de 37 países assinam, em Londres, a constituição da 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) que 

entra em vigor em 4 novembro 

 

1950 A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) começa a unir países europeus 

com vista a garantir uma paz duradoura. Os seis países fundadores são a Bélgica, a 

França, a Alemanha, a Itália, o Luxemburgo e a Holanda 

 

1951 Numa reunião intergovernamental da UNESCO em Paris, no mês de dezembro, é 

adotada a primeira resolução relativa à criação de um Conselho Europeu para a 

Investigação Nuclear 

 

1954 É criado o CERN (Organização Europeia para a Investigação Nuclear) na fronteira 

franco-suíça, junto a Genebra. Tratou-se de uma das primeiras iniciativas comuns e 

que conta, presentemente, com 20 Estados-Membros, no seguimento de uma proposta 

de um conjunto de cientistas visionários apresentada oficialmente em 1949 

 

1957 Os seis países europeus criadores da CECA expandem os setores de cooperação e 

assinam o Tratado de Roma que cria a Comunidade Económica Europeia (CEE) ● O 

Tratado EURATOM é igualmente assinado e criado o Centro Comum de Investigação 

 

1958 Membros da comunidade científica da Europa ocidental recomendam que os governos 

europeus criem uma organização científica para a investigação no domínio do espaço, 

tomando o CERN como modelo 

 

1961 É criada a OCDE (Organização a Cooperação e Desenvolvimento Económico), que 

emerge a partir da Organização para a Cooperação Económica Europeia estabelecida 
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em 1948 ● A Comissão preparatória europeia para a investigação espacial (COPERS) 

define um programa científico, com um orçamento a 8 anos e uma estrutura de 

administração para a prevista Organização Europeia para a Investigação Espacial 

(ESRO) 

 

1962 É criado o ESO (Organização Europeia para a Investigação em Astronomia no 

Hemisfério Sul) ● A UE inicia a sua política agrícola comum 

 

1964 Os países europeus decidem ter duas agências diferentes em matéria espacial, uma 

para desenvolver um sistema de lançadores, a Organização Europeia para o 

Desenvolvimento de Lançadores (ELDO), e outra para desenvolver veículos espaciais, 

a Organização Europeia para a Investigação Espacial (ESRO) ● É criada a 

organização Europeia de Biologia Molecular (EMBO) 

 

1969 Os americanos marcam a sua supremacia na área espacial ao conseguirem fazer aterrar 

um homem na lua em julho 

 

1971 É fundada a COST (quadro intergovernamental para a cooperação europeia em matéria 

de investigação científica e técnica), com o objetivo de assegurar que a Europa 

mantém uma posição forte em matéria de investigação científica e técnica para fins 

pacíficos, reforçando a cooperação europeia nesta área 

 

1972 É pela primeira vez discutida a ideia de uma única agência na área espacial 

 

1973 Primeira adesão à CEE que passa a contar com Dinamarca, Irlanda e Reino Unido 

como membros, passando a 9 Estados-Membros 

 

1974 É criada a Fundação Europeia de Ciência (ESF) como organização não-governamental 

para promover a colaboração científica, criação de redes e organização de reuniões 

científicas entre as suas organizações membro ● O Laboratório Europeu de Biologia 

Molecular (EMBL) é criado no mesmo ano ● É criado o Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional por parte dos líderes da CE 
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1975 É criada a Agência Espacial Europeia (ESA), nos moldes que perduram até à 

atualidade, no seguimento da fusão da ELDO e da ESRO. Os membros fundadores 

foram a Bélgica, a Alemanha, a Dinamarca, a França, o Reino Unido, a Itália, a 

Holanda, a Suécia e a Suíça. Novos países, incluindo Portugal, têm vindo a aderir. 

 

1981 A Grécia torna-se o 10º Estados-Membro da CE 

 

1984 É lançado o Primeiro Programa-Quadro da CE para a Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico (IDT) 1984-1987 

 

1985 É criada a rede EUREKA (rede pan-europeia para a investigação e desenvolvimento 

industriais e próximos do mercado), com vista a reforçar a competitividade europeia 

através do apoio às empresas, centros de investigação e universidades, que levam a 

cabo projetos pan-europeus de desenvolvimento de produtos, processos e serviços 

inovadores 

 

1986 Portugal e Espanha aderem à CE 

 

1987 É assinado o Ato Único Europeu. A Ciência torna-se formalmente uma 

responsabilidade da Comunidade ● É lançado o Segundo Programa-Quadro da UE 

para a Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (IDT) 1987-1990 ● é igualmente 

lançado o programa Erasmus para financiar estudantes universitários que desejem 

passar até um ano dos seus estudos num outro país europeu 

 

1988 12 países europeus juntam-se para criar um sincrotrão em Grenoble, a instalação 

europeia de radiação sincrotrão (ESRF). Desde então seis novos países aderiram 

 

1989 Queda do muro de Berlim em novembro 

 

1990 É lançado o Terceiro Programa-Quadro da CE para a Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico (IDT) 1990-1994 
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1992 Tratado da União Europeia é assinado em Maastricht e a designação de União 

Europeia substitui oficialmente a de Comunidade Europeia 

 

1993 É estabelecido o mercado único com as suas quatro liberdades: livre circulação de 

mercadorias, serviços, pessoas e de capitais. O papel da investigação e 

desenvolvimento tecnológico é reforçado 

 

1994 É lançado o Quarto Programa-Quadro da UE para a Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico (IDT) 1994-1998 

 

1995 Áustria, Finlândia e Suécia aderem à UE 

 

1997 Assinatura do Tratado de Amesterdão 

 

1998 É lançado o Quinto Programa-Quadro da UE para a Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico (IDT) 1998-2002 

 

1999 O euro é introduzido em 11 países (a Grécia adere em 2001) para fins comerciais e 

transações financeiras. Notas e numerário é introduzido mais tarde. Os países são a 

Bélgica, a Alemanha, a Grécia, a Espanha, a França, a Irlanda, a Itália, o Luxemburgo, 

a Holanda, a Áustria, Portugal e a Finlândia. 

 

2000 O Conselho Europeu de Lisboa lança a chamada Estratégia de Lisboa que inclui, 

dentre os seus objetivos, a criação do chamado Espaço Europeu de Investigação 

(European Research Area – ERA) ● O euro passa a ser a nova moeda para muitos 

europeus 

 

2002 É lançado o Sexto Programa-Quadro da UE para a Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico (IDT) 2002-2006. Novos instrumentos para a coordenação dos programas 

de investigação nacionais são introduzidos, e.g. o instrumento ERA-net ● O Conselho 

Europeu de Barcelona lança o objetivo europeu de investir 3% do PIB em investigação 

e desenvolvimento (ID) até 2010, 2% proveniente do setor privado 
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2004 Oito novos países, da Europa central e de leste, aderem à UE: República Checa, 

Estónia, Letónia, Lituânia, Hungria, Polónia, Eslovénia e Eslováquia. Os 25 Estados 

Membros assinam um Tratado que estabelece a Constituição Europeia, bloqueado em 

2005 pelos referendos realizados em frança e na Holanda 

 

2007 Dois novos países da Europa de leste, a Bulgária e a Roménia, aderem à UE, passando 

esta a ter 27 Estados Membros ● É lançado o Sétimo Programa-Quadro da UE para a 

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (IDT) 2007-2013, com novos 

instrumentos com vista a reforçar a competitividade europeia, tais como a criação do 

Conselho Europeu de Investigação (ERC), de apoio à investigação fundamental, e as 

Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (parcerias público-privadas, com o apoio da 

Comissão Europeia). Para coincidir com o novo ciclo dos Quadros Financeiros 

Plurianuais da UE, o Programa-Quadro passa a ser de 7 anos em vez de 5 ● Os 27 

Estados Membros assinam o Tratado de Lisboa. Este vem a contemplar o Espaço 

Europeu de Investigação como parte integrante do Tratado, assim como a política 

espacial europeia 

 

2011 A Comissão Europeia apresenta a proposta do Oitavo Programa-Quadro 2014-2020, 

que pretende alterar o paradigma e passar a cobrir a investigação e inovação. É-lhe 

dado o nome de Horizon 2020. À data deste documento o mesmo encontra-se em 

negociação entre Comissão, Conselho e Parlamento 

 

 

 

 

 

 

Fontes: EU; CORDIS (Community Research and Development Information Service), ONU; 

UNESCO; CERN; OCDE; ESA; ESO; ESF; COST; EMBL; EMBO; EUREKA; ESRF 
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Anexo III 

 

Cooperação Multilateral – Organismos internacionais de C&T, ou programas, onde 

Portugal participa 

 

ESA - European Space Agency 

Portugal aderiu a esta Organização Internacional pela Resolução da Assembleia da 

República nº 66/2000, aprovada em 6 de Julho, e referendado pelo Presidente da 

República a 4 de Outubro de 2000. Portugal participava já desde 1996, ao abrigo de 

um Acordo com a ESA, em programas opcionais. 

 

CERN - European Centre for Nuclear Research 

Portugal aderiu a esta Organização Internacional pelo Decreto do Governo nº 30/85, 

assinado em 18 de Julho, e referendado pelo Presidente da República a 19 de Julho de 

1995. 

Portugal é parte do Memorando de Entendimento, assinado com o CERN em maio de 

1996, que estabelece o programa CMS/ATLAS do LHC (Large Hadron Collider).  

 

ESO - European Southern Observatory 

Portugal aderiu a esta Organização Internacional pela Resolução da Assembleia da 

República nº 14/2001, aprovada em 14 de Dezembro, e referendado pelo Presidente da 

República a 31 de Janeiro de 2001. Portugal havia celebrado já em 1990 um Acordo 

de Cooperação com o ESO. 

 

EMBL - European Molecular Biology Laboratory 

Portugal aderiu a esta Organização Internacional pela Resolução da Assembleia da 

República nº 31/98, aprovada em 19 de Março, e referendado pelo Presidente da 

República a 2 de Junho de 1998. 

 

EMBC - European Molecular Biology Conference 
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Portugal aderiu a esta Organização Internacional pelo Decreto do Governo nº 43/93, 

assinado em 14 de Outubro, e referendado pelo Presidente da República em 3 de 

Novembro de 1993. 

 

ESRF - European Synchrotron Radiation Facility 

Portugal tornou-se Estado Associado desta Infraestrutura Científica por Acordo 

assinado em Lisboa, em 12 de Novembro de 1997, entre o Ministro da Ciência e da 

Tecnologia, em representação de Portugal, e o Presidente do Conselho do ESRF, em 

representação desta Organização. 

 

JET - Joint European Torus 

Portugal tornou-se membro associado do JET através de um Acordo, assinado em 

Julho de 1996, entre a então Junta de Investigação Científica e Tecnológica 

Internacional (JNICT), a Comunidade Europeia de Energia Atómica (EURATOM) e o 

JET Joint Undertaking. 

 

ECT - European Centre for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas 

Portugal participa nesta Instituição Científica através de um Protocolo de 

Entendimento, assinado em 15 de Fevereiro de 2000, entre o então Instituto de 

Investigação Científica e Tecnológica Internacional (ICCTI) e o ECT.  

 

CGIAR - Consultative Group on International Agricultural Research 

A associação de Portugal ao sistema CGIAR decorre da Resolução de Conselho de 

Ministros nº 202/97, de 3 de Dezembro, e da Resolução nº 10/2001 , de 11 de Janeiro.  

 

ESF - European Science Foundation 

Portugal é membro fundador da ESF (1974) através das suas agências de 

financiamento à investigação. Atualmente os sócios são a FCT e a Academia das 

Ciências de Lisboa. 

 

COST - Cooperação Europeia no Domínio da Investigação Científica e Técnica 
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A participação de Portugal decorre da Resolução aprovada na 1ª Conferência 

Ministerial COST de 22/23 Novembro de 1971. 

 

OCDE - Organisation pour la Coopération et Développement Economique 

Portugal é membro da OCDE desde 1961, sendo signatário da respectiva Convenção. 

O Comité de Política Científica e Tecnológica da OCDE, cuja representação nacional 

é da responsabilidade Ministério que tutela a política científica, tem por objectivo 

fomentar a cooperação entre os Países Membros no domínio da política científica e 

tecnológica, tendo em vista a obtenção dos seus objectivos económicos e sociais. A 

sua estrutura atual compreende: o Grupo de Peritos Nacionais sobre os Indicadores de 

Ciência e Tecnologia (NESTI); o Grupo de Trabalho sobre Biotecnologia; o Fórum 

Global da Ciência; o Grupo de Trabalho sobre a Política de Inovação e da Tecnologia, 

que deverá reportar, também, para o Comité da Indústria. 

 

CYTED - Ciencia y Tecnologia para el Desarollo 

Portugal participa neste Programa, lançado pelo Governo Espanhol no âmbito das 

comemorações do V centenário do descobrimento da América, desde 11 de Maio de 

1984 através da assinatura do Acordo-quadro que enquadra as atividades a 

desenvolver. 

 

EUREKA - Rede europeia para a I&D e Inovação orientadas ao mercado 

Portugal é membro fundador desta iniciativa com a subscrição da chamada declaração 

de Hanovar (17 julho 1985). 

 

EUMETSAT - Europe's Meteorological Satellite Organisation 

Portugal aderiu a esta Organização Europeia pelas Resoluções da Assembleia da 

República nº 16/88, aprovada em Agosto, e nº 22/94, aprovada em 26 de Janeiro, e 

referendado pelo Presidente da República a 11 de Maio de 1994.  

 

Portugal participa ainda nas actividades da UNESCO relativas à Ciência e Tecnologia. 
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Outras organizações e ou iniciativas de que Portugal faz parte: 

 

Comissão FULBRIGHT 

Academia Europea 

COSPAR – Committee on Space Research 

GBIF – Global Biodiversity Information Facility  

IGBP – International Geosphere –Biosphere Programme 

CISM – Centre International des Sciences Mecaniques 

EADI – European Association of Development Research and Training Institutes 

EPS – European Physical Society 

IAEG – International Association for Engineering Geology 

ICAS – International Council of the Aeronautical Sciences 

IGU – International Geographical Union 

IMU – International Mathematical Union 

INQUA – International Union for Quaternary Research 

IUBMB – International Union of Biochemistry and Molecular Biology 

IUCr – International Union of Crystallography 

IUGS – International Union of Geological Sciences 

IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry 

IUPAP – International Union of Pure and Applied Physics 

URSI – Union Radio-Scientifique Internationale 

OMM - World Meteorological Organization 

ECMWF - European Centre for Medium-Range Weather Forecast 

ECOMET - The Economic Interest Grouping of the National Meteorological Services 

of the European Economic Area 

EUMETNET - The Network of European Meteorological Services 

EARSel - European Association of Remote Sensing Laboratories 

ONU/EMEP - United Nations Economic Commission for Europe 
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CSI - International Seismological Centre 

SADIS - Civil Aviation Authority  

CSEM - European Mediterranean Seismological Centre  
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Anexo IV 

Quadros: 

 

 
Despesa em, I&D nos países selecionados 2000-2015; Fonte: Knowledge, networks and nations, RS, p. 20 
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Aumento da colaboração internacional em ciência e tecnologia em países selecionados; Fonte: Knowledge, 

networks and nations, RS, p. 48 

 

 

 

Despesa em I&D no setor público em % do PIB; Fonte: Innovation Union Scoreboard 2011, p. 79 
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Crescimento do desempenho de copublicações por milhão de habitantes; Fonte: Innovation Union Scoreboard 

2011, p. 80 

 

A Ciência nos G20; Fonte: Knowledge, networks and nations, RS, p. 20 
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Desempenho dos UE27 e principais países competidores; Fonte: Innovation Union Scoreboard 2011, p. 18 
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Colaboração internacional em ciência e tecnologia num conjunto de países entre 1996 e 2000; Fonte: 

Knowledge, networks and nations, RS, p. 50 
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Colaboração internacional em ciência e tecnologia num conjunto de países entre 2004 e 2008; Fonte: 

Knowledge, networks and nations, RS, p. 51 
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Colaboração internacional em ciência e tecnologia entre países africanos, entre 1996 e 2000; Fonte: Knowledge, 

networks and nations, RS, p. 52 
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Colaboração internacional em ciência e tecnologia entre países africanos, entre 2004 e 2008;Fonte: Knowledge, 

networks and nations, RS, p. 53 
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Colaboração internacional em ciência e tecnologia entre os UE27, entre 1996 e 2000;Fonte: Knowledge, 

networks and nations, RS, p. 68 
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Colaboração internacional em ciência e tecnologia entre os UE27, entre 2004 e 2008; Fonte: Knowledge, 

networks and nations, RS, p. 69 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

Fonte: OCDE, Main Science and Technology Indicators Database, junho 2012 
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