
                                                                                     
 

 
Acordo do EIT selado – forte apoio à Tecnologia e Inovação em tempos de pandemia 
 
Bruxelas, 29-01-2021                                                             
 
“A pandemia está a ensinar-nos muitas lições nestes tempos difíceis e incertos. Uma coisa 
é certa: a tecnologia está a ajudar-nos muito a superar desafios aparentemente 
intransponíveis. Estamos realmente empenhados em apoiá-la com inabalável firmeza”. 
Foi desta forma que a eurodeputada do PSD Maria da Graça Carvalho sintetizou o acordo, 
alcançado esta quinta-feira à noite entre o Parlamento Europeu e o Conselho da 
União Europeia, sobre o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT). 
 
Maria da Graça Carvalho, a principal negociadora do Grupo do Partido Popular 
Europeu (PPE), acrescentou: “Conseguimos um Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia sustentável, mais equilibrado e simplificado. Haverá também um melhor 
equilíbrio em termos de diversidade geográfica, de representação de género no EIT e 
no próprio triângulo do conhecimento - educação, ciência e inovação. Por fim, 
alcançámos a simplificação a nível administrativo, financeiro e estrutural. 
 
O acordo traz sustentabilidade financeira ao Instituto e a todas as suas Comunidades de 
Conhecimento e Inovação (KICs). O EIT opera principalmente através de Comunidades de 
Conhecimento e Inovação, que são parcerias europeias em grande escala entre o ensino 
superior e a formação, organizações e instituições empresariais e de investigação. 
 
“O EIT terá uma melhor ligação às regiões e um orçamento vinculativo para o Esquema 
de Inovação Regional, [cujo valor oscilará entre um mínimo de 10% e um máximo de 15% 
do conjunto das suas dotações]. Reforçámos fortemente a componente regional. Muita 
atenção foi dada também à participação das Pequenas e Médias Empresas. Por fim, 
teremos duas novas KICs: uma, a partir de 2022, nos setores cultural e criativo, e outra, 
a partir de 2026, dedicada a todas as questões relacionadas com a água, dos rios aos 
oceanos”, disse a eurodeputada. 
 
Existem atualmente oito KICs, atuando nas seguintes áreas: alterações climáticas, 
transformação digital, energia, alimentação, saúde, matérias-primas, mobilidade urbana e 
produção de valor acrescentado. 
 
Desde a sua criação em 2008, o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) tem 
desempenhado um papel fundamental na promoção dos ecossistemas de inovação. Ajudou 
a formar milhares de investigadores, a criar novos negócios, e na coordenação e facilitação 
da transferência de tecnologia entre universidades, instituições de investigação e o setor 
privado. 
 
A pandemia trouxe novos desafios e o EIT será fundamental para abordar os principais 
obstáculos à inovação na União. Baseando-se nos sucessos alcançados até agora, 
adaptando-se a um novo contexto, este acordo permitirá também que o Instituto continue a 
ajudar a Europa a tornar-se tecnologicamente soberana. 
 
 
 
 


