Conselho de Inovação

A Ciência e Inovação são áreas que tem crescido exponencialmente nas últimas décadas,
empregando milhares de pessoas e transformando a nossa sociedade. Por estes motivos,
têm sido produzidos diversos Projetos de Lei nestas áreas, tanto na regulamentação da
investigação como na regulamentação do comércio dos produtos produzidos pelas mesmas.
Devido à complexidade que estas áreas apresentam, existe uma grande dificuldade em
compreender todas as implicações que as decisões tomadas pelo Governo terão a longo
prazo. Assim, sugere-se a criação de um Conselho de Inovação que, à semelhança da
Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS), venha pronunciar-se sobre todas as
questões que a estas áreas digam respeito.
Este conselho deveria ser constituído por todos os sectores diretamente afetados pelas
medidas, assim como pelas pessoas com maior conhecimento nestas áreas. Assim, propõese que seja constituído por representantes de estudantes destas áreas, investigadores
especializados, dirigentes das Instituições de Ensino Superior, representantes de Centros
de Investigação e representantes das empresas líderes no ramo de produção I&D.
O Conselho de Inovação deverá, em traços gerais, pronunciar-se sobre projetos de
legislação respeitantes a matérias de âmbito da Ciência e Inovação, propor soluções de
regulamentação da economia no que toca a estas áreas e apreciar o desenvolvimento da
investigação concebida em Portugal, assim como as condições em que é produzida.
Desta forma, as Federações e Associações Académicas e de Estudantes reunidas nos dias
2 e 3 de junho, em sede de Encontro Nacional de Direções Associativas de Setúbal, vêm,
por este meio, sugerir a criação de um Conselho de Inovação, de caráter consultivo, que
poderá com maior propriedade discutir e avaliar a matéria política ligada à Ciência e à
Inovação, garantindo que as decisões tomadas pelo Governo nestas áreas são as melhores
para a evolução da I&D em Portugal.
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