
INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

PCTP
PDR

PAN

"Promover e apoiar a investigação, criação, transição e crescimento sustentado de 
comunidades transnacionais e transculturais resilientes e menos dependentes, 
por isso, das conjunturas económicas mundiais, orientadas para o 
desenvolvimento de paradigmas vivenciais mais éticos, solidários, de cooperação 
fraterna e sustentáveis (...)"

PS

"Uma grande aposta dos investimentos europeus na investigação e 
desenvolvimento, na modernização tecnológica e na qualificação dos recursos 
humanos, incluindo por via do reforço dos programas de Ciência, Tecnologia e 
Inovação e do Erasmus+."
"Colocar a inovação como eixo fundamental da política industrial europeia"

ALIANÇA

"há eixos identitários fundamentais que nunca podem ser esquecidos, sobretudo 
num grande projeto de integração económica, social, até política, como é a União 
Europeia: (…) a inovação e a investigação, sem as quais o país não progride, e que 
estiveram na origem da saga dos Descobrimentos, ainda hoje um marco 
fundamental na História da Humanidade."

PNR

"Portugal deve envidar esforços no sentido de vir a tornar-se um país equiparável 
aos seus congéneres europeus, particularmente nos campos científico e 
tecnológico."
"Investir na indústria bélica"

NÓS
PTP

PSD

"A ciência e a inovação são os factores críticos do aumento da competitividade 
focada na criação de emprego, do crescimento económico e da melhoria da 
qualidade de vida. O PSD quer que a União Europeia seja líder na Ciência e na 
Inovação, designadamente no campo da Inteligência Artificial, robótica, 
biomedicina, big data (grandes volumes de dados) e engenharia da mobilidade. 
Apoiamos o reforço do Horizonte Europa (...)."
"O PSD defende que novo EIC (Conselho Europeu de Inovação), actualmente em 
fase piloto, possa funcionar como um balcão único, que permitirá levar inovações 
disruptivas do laboratório para a fase de aplicação e ajudar as startups e as PME a 
desenvolver as suas ideias."

BE

"Os desafios da transição energética e da descarbonização implicam uma política 
de desenvolvimento e investimento público. O país tem condições ímpares para a 
produção de energias renováveis e para uma agricultura de proximidade. Essa 
aposta é imprescindível e implica, não apenas o fim do paradigma das energias 
fósseis, mas também a rejeição da falsa alternativa da energia nuclear."



IL

"(...) à luz dos mais recentes desenvolvimentos tecnológicos, a Europa deverá 
rever as restrições existentes a nível de financiamento da investigação e possíveis 
práticas comerciais envolvendo alterações em embriões." "Defendemos que todos 
os cidadãos europeus devem ter a sua pegada digital protegida do abuso e 
vigilância estatal. O cruzamento de dados deve ser limitado, garantindo a 
preservação da privacidade do indivíduo. No mercado único digital, a nossa 
posição é de absoluta recusa de filtros automáticos para conteúdos gerados por 
utilizadores, e defendemos que os conteúdos digitais devem estar disponíveis aos 
utilizadores sem restrições geográficas (o chamado “geoblocking”)."

MAS

CDS PP

"(…) aposta na modernização tecnológica de empresas e da administração, com o 
envolvimento das universidades, incrementando a investigação, aproveitando os 
recursos que a União Europeia concede."

PURP
BASTA

L

"Iremos democratizar o Horizonte Europa (i) fomentando a participação cidadã na 
definição da missão e do destino dos fundos de inovação da UE, não apenas ao 
nível da consulta mas também ao nível da decisão, (ii) atribuindo mais recursos 
aos projetos cooperativos e às organizações da sociedade civil de cariz social, (iii) 
instituindo direitos de propriedade coletivos para os produtos resultantes do 
investimento público. "

CDU
"O reforço do investimento na investigação e no desenvolvimento tecnológico, 
visando uma indústria cada vez menos poluente"
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