SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA
3 a 9 de março de 2018

Estratégia de Inovação Tecnológica e Empresarial para Portugal, 2018-2030
Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2018 – D.R. n.º 48/2018, Série I de 2018-03-08
Aprova as linhas orientadoras para uma estratégia de inovação tecnológica e empresarial para
Portugal, 2018-2030
As linhas orientadoras para uma estratégia de inovação tecnológica e empresarial para
Portugal, 2018 -2030, encontram-se em anexo à presente resolução, e têm como objetivo
garantir a convergência de Portugal com a Europa até 2030, através do aumento da
competitividade da economia portuguesa, baseada na investigação, desenvolvimento e
inovação, bem como nas condições de emprego qualificado em Portugal no contexto
internacional, juntamente com o aumento do investimento público e privado em atividades
de Investigação e Desenvolvimento (I&D).

Os objetivos principais da Estratégia de Inovação são, resumidamente:
 Alcançar um investimento global em I&D de 1,8 % do PIB até 2020 e de 3 % até 2030,
com uma parcela relativa de 1/3 de despesa pública e 2/3 de despesa privada.
 Alcançar um nível de 60 % dos jovens com 20 anos que frequentem o ensino superior
em 2030.
 Alcançar um nível de liderança europeia de competências digitais até 2030.
 Aumentar as exportações de bens e serviços, pretendendo-se atingir um volume de
exportações equivalente a 50 % do PIB na primeira metade da próxima década, com
enfoque na performance da balança tecnológica.
 Aproximar os níveis de investimento em capital de risco à média da Europa.
 Reforçar a atração de investimento direto estrangeiro.
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O presente diploma, lança também um «Roteiro Mais Inovação», com vista a divulgar boas
práticas na valorização do conhecimento e da I&D e sua aplicação na prática, e mobilizar os
agentes públicos e privados para esta estratégia de inovação.
É ainda autorizado que o membro do Governo responsável pela área da economia, lance o
programa de financiamento base dos centros interface para os próximos seis anos, nos termos
previstos pelo Fundo de Inovação, Tecnologia e Economia Circular, sujeito a uma avaliação
anual e a um montante máximo, para o ano 2018, de 12 milhões de euros, financiado por
reembolsos de fundos europeus.

Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030 - INCoDe.2030
Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2018 – D.R. n.º 48/2018, Série I de 2018-03-08
Aprova o programa «Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030 - INCoDe.2030»
A «Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030, Portugal INCoDe.2030», assenta numa
estratégia que mobiliza e articula, de forma efetiva, recursos públicos e privados, com vista a
garantir a produção de novos conhecimentos nas áreas digitais e gerar maior competitividade
da economia portuguesa e a inserção das empresas em cadeias internacionais.
A concretização desta Iniciativa estrutura-se em cinco eixos essenciais:
i)
Inclusão, através da generalização a todos os locais e camadas da população da
aquisição de competências digitais para obtenção de informação, comunicação e
interação;
ii)
Educação, mediante formação das camadas mais jovens e reforço de competências
digitais em todos os ciclos de ensino e de aprendizagem ao longo da vida;
iii)
Qualificação, promovendo a capacitação profissional da população ativa, dotando
-a dos conhecimentos necessários à integração num mercado de trabalho que
depende crescentemente de competências digitais;
iv)
Especialização, tendo em vista a qualificação do emprego e a criação de maior valor
acrescentado na economia, reforçando a oferta de Cursos Técnicos Superiores
Profissionais (TeSP) nesta área, bem como a formação graduada e pós-graduada
de cariz profissional;
v)
Investigação, garantindo as condições para a produção de novos conhecimentos e
a participação ativa em redes e programas internacionais de I&D.

AICIB - Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica
Resolução do Conselho de Ministros n.º 27/2018 – D.R. n.º 49/2018, Série I de 2018-03-09
Autoriza a constituição da AICIB - Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica
A AICIB terá a sede no Porto, e visa a promoção e o desenvolvimento da investigação clínica
em Portugal.
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Integram a AICIB, para além das entidades publicas, Fundação para a Ciência e a Tecnologia,
e do INFARMED, a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica — APIFARMA, e o Health
Cluster Portugal, na qualidade de associados fundadores.

LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA
Não foi publicada legislação relevante.
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