
CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESEQUILÍBRIOS TERRITORIAIS: SUA 

IMPORTÂNCIA NA AGRICULTURA, FLORESTAS E AMBIENTE



•

•

•

• 2000-2007– PORTUGAL APRESENTA UMA EVOLUÇÃO DO PIBPC EM PPS EM LINHA COM O CRESCIMENTO

MÉDIO VERIFICADO NA UE28 (92% DA MÉDIA DO CRESCIMENTO DO PIBPC DA UE28);

• 2008-2015– PORTUGAL APRESENTA UMAEVOLUÇÃO DO PIBPC EM PPS MUITO ABAIXO DO CRESCIMENTO

MÉDIO VERIFICADO NA EU 28 (APENAS 46% DA MÉDIA DO CRESCIMENTODO PIBPC DA UE28).



•

•

•

Cerca de dois terços do crescimento económico da Europa nas últimas décadas foram impulsionados pela inovação. O novo 

programa Horizonte Europa (a seguir ao H2020) tem de gerar novos e maiores conhecimentos e tecnologias, promover a excelência 

científica e ter efeitos positivos sobre o crescimento, o comércio e o investimento e um impacto social e ambiental significativo



A Comissão Europeia propõe o mais ambicioso programa 

de Investigação e Inovação de sempre: O Horizon Europe

• Um Conselho Europeu de Inovação (EIC) para que a UE se torne 

pioneira na inovação criadora de mercado: nos termos da proposta da 

Comissão será criado um balcão único para levar do laboratório para o 

mercado as tecnologias inovadoras mais promissoras 

• Novas missões de investigação e inovação à escala europeia 

centradas nos desafios societais e na competitividade industrial

• Maximização do potencial de inovação em toda a UE: o apoio será 

duplicado para os Estados-Membros que registem um maior atraso nos 

seus esforços para tirar o máximo partido do seu potencial nacional de 

investigação e inovação

Princípio da «ciência aberta» tornar-se-á o modus operandi do programa 

Horizonte Europa, que exigirá o livre acesso às publicações e aos dados
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Total de projetos aprovados pela FCT e total de projetos 

Universidades do interior e ilhas

Universidade Católica 

Portuguesa
2

Universidade da Beira 

Interior
0

Universidade da Madeira 0

Universidade de Aveiro 3

Universidade de 

Coimbra
9

Universidade de Évora 1

Universidade de Lisboa 14

Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro
1

Universidade do Algarve 1

Universidade do Minho 9

Universidade do Porto 15

Universidade dos Açores 0

Universidade Nova de 

Lisboa
21

Em 

Total de programas de 

Doutoramento

financiados (2013)



Em: Portugal 2030
Futuro da Política de Coesão

Elementos para reflexão



O objetivo deverá ser o desenvolvimento do 

setor agroindustrial com abertura a novas 

tecnologias para o aumento da produtividade 

dos recursos endógenos , mas com uma 

utilização mais eficiente e regrada dos recursos 

naturais, em particular da água,  tendo em 

conta o desafio das alterações climáticas e a 

cada vez maior escassez dos recursos hídricos. 

A expansão de monoculturas e regadio com a 

artificialização dos ecossistemas aquáticos cria 

cada vez maiores desequilíbrios ambientais.


