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EST52243 – 30/30/22/10 
 
 

Agenda Inovação UA-UE 
Consulta Pública lançada em 14 de Fevereiro de 2022  

até 30 de Juno de 2022 
 

Parágrafo Introdutório para a Consulta Pública – Pesquisa Online sobre a Agenda Inovação conjunta 
UA-UE  
O reforço da cooperação no domínio da Investigação e Inovação (I&I) entre a União Africana (UA) e a União Europeia 
(UE) é uma prioridade fundamental conjunta. A I&I promove o desenvolvimento socioeconómico sustentável e inclusivo 
e a criação de emprego, gerando assim oportunidades para reduzir a pobreza e as desigualdades, assim como contribui 
para o desenvolvimento sustentável. 
Este aspecto está estabelecido em importantes decisões de políticas das Nações Unidas (ONU), da UA e da UE. A 
primeira Reunião Ministerial de I&I do Diálogo de Políticas de Alto Nível UA-UE (HLPD) sobre Ciência, Tecnologia e 
Inovação (CTI), realizada em Julho de 2020, concordou em centrar os esforços de cooperação no domínio da I&I em 
quatro áreas temáticas, nomeadamente: (i) Saúde Pública, (ii) Transição Verde, (iii) Inovação e Tecnologia e (iv) 
Capacidades no domínio da Ciência. Nesta ocasião, os Ministros da UA e da UE reconheceram o enorme potencial de 
crescimento dos ecossistemas de inovação tanto em África como na Europa, e salientaram, ao mesmo tempo, a 
necessidade de melhor traduzir os esforços de I&I em oportunidades acrescidas de negócios e de criação de emprego.  
Por conseguinte, os Ministros concordaram em começar a desenvolver uma Agenda Inovação conjunta UA-UE com o 

objectivo de criar um impacto tangível no terreno, orientando os investimentos conjuntos em investigação da teoria para 
a prática. Esta Agenda Inovação UA-UE propõe objectivos específicos com acções de curto, médio e longo prazo para 
as quatro áreas prioritárias do HLPD. Após uma recepção muito positiva de uma versão de trabalho da Agenda por uma 
reunião de altos funcionários do HLPD UA-UE realizada a 27 de Janeiro de 2022, espera-se que o trabalho sobre a 
Agenda seja reconhecido durante a 6.ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo UA-UE, agendada para os dias 17 e 
18 de Fevereiro de 2022. 
O objectivo desta consulta pública online é procurar obter contributos e comentários dos cidadãos sobre os objectivos e 
as acções propostas da Agenda Inovação, estando aberta a sugestões e ideias sobre fluxos de trabalho adicionais. Isto 
é feito para assegurar que a Agenda será concebida e implementada em resposta às necessidades actuais e futuras e, 
em última análise, maximizar as hipóteses de proporcionar um crescimento sustentável e inclusivo tanto em África como 
na Europa.   

 

PARTE 1. INFORMAÇÃO SOBRE OS ENTREVISTADOS 
 
Pergunta 1: As suas respostas a esta consulta representam: 

1.1) Sua contribuição individual 
1.2) Contribuição da sua organização 

 
Pergunta 2: Deseja que o seu nome seja publicado? 

2.1) Sim 
2.2) Não 

 
Pergunta 3: A que tipo de organização está filiado? Escolha uma das seguintes respostas 

3.1)  Ensino superior, Hospital Académico e Instituição de investigação académica (Pública  
ou Privada) 

3.2) Organização sem fins lucrativos ou organização da sociedade civil  
3.3) Empresa (Para-estatal ou privada) ou organização do sector privado (por exemplo, 

agrupamento de empresas, incubadoras, empresas, etc.) 
3.4) Governo (local, regional, nacional, incluindo conselho e comissão de pesquisa) 
3.5) Outra (especifique): ___________________________________________________ 

 
Pergunta 4: A sua contribuição é feita a partir do local seguinte? 

4.1) Seu país de residência (para contribuições individuais) 
4.2) O país da sua organização (para contribuições de organizações) 
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PARTE 2. AGENDA INOVAÇÃO 
 
Pergunta 5: Na sua opinião, os objectivos do projecto de Agenda Inovação abordam 
as necessidades mais prementes da cooperação UA-UE em matéria de inovação? 
 
5.1) Classifique cada um dos seguintes objectivos numa escala de 1 a 5, onde 1 

corresponde a 'não importante' e 5 'muito importante'. 
Objectivo 1: “Torná-lo uma realidade” [1] [2] [3] [4] [5] 
Objectivo 2: “Gerar impacto desde a concepção” [1] [2] [3] [4] [5] 
Objectivo 3: “Fortalecer as pessoas, as comunidades e as instituições” [1] [2] [3] [4] 
[5] 
Objectivo 4: “Aprender, monitorizar e intensificá-lo” [1] [2] [3] [4] [5]  
 

5.2) Indique outros potenciais objectivos que julga que deveriam ser incluídos no projecto 
de Agenda Inovação e, se possível, explique o motivo: 

(450 caracteres no máximo) 
 
 
 

 
5.3) Quais são as estratégias para alcançar os objectivos propostos acima mencionados? 

(450 caracteres no máximo) 
 
 
 

 
Pergunta 6: As prioridades políticas definidas pelo Diálogo de Políticas de Alto Nível UE-
UA sobre Ciência, Tecnologia e Inovação (HLPD-STI) são: (i) Saúde Pública, (ii) 
Transição Verde (por exemplo, agricultura sustentável, alimentação, nutrição, energia 
sustentável e alterações climáticas), (iii) Tecnologia e Inovação, e (iv) Capacidades no 
domínio da Ciência e Ensino Superior.   
 
Das quatro prioridades, qual delas tem a maior propensão para satisfazer as nossas 
comunidades? (Classifique cada uma das áreas numa escala de 1 a 5, onde [1] 
corresponde a 'não importante', [2] 'pouco importante', [3] 'importante', [4] ' relativamente 
importante', e [5]  'muito importante'). 
 

6.1 Saúde Pública [1] [2] [3] [4] [5] 
6.2 Transição Verde [1] [2] [3] [4] [5] 
6.3 Tecnologia e Inovação [1] [2] [3] [4] [5] 
6.4 Capacidades no domínio da Ciência e Ensino Superior [1] [2] [3] [4] [5] 

 
Pergunta 7: O projeto de Agenda Inovação identificou conjuntos de lacunas (questões 
em falta) e necessidades (expectativas).  
7,1) Classifique cada um dos agrupamentos seguintes assinalando uma das opções 
numa escala de classificação de 1 a 5, onde [1] corresponde a "não importante", [2] 
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"ligeiramente importante", [3] "importante", [4] é "relativamente importante", e [5] "muito 
importante". 

7.1.1) O ecossistema de inovação [1] [2] [3] [4] [5] 
7.1.2) Gestão da inovação [1] [2] [3] [4] [5] 
7.1.3) Troca de conhecimentos, incluindo transferência de tecnologia [1] [2] [3] [4] [5] 
7.1.4) Acesso ao financiamento [1] [2] [3] [4] [5] 
7.1.5) Desenvolvimento da capacidade humana [1] [2] [3] [4] [5] 

 
7.2) Esclareça e justifique quaisquer outras necessidades que considere que deveriam 
ser incluídas na Agenda Inovação UA-UE: 

(450 caracteres no máximo) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pergunta 8: Acções propostas. A Agenda Inovação propõe uma série de áreas de acção 
a curto, médio e longo prazo, ordenadas de acordo com as prioridades acordadas do 
Diálogo de Políticas de Alto Nível UE/UA sobre Ciência, Tecnologia e Inovação.  
Classifique cada uma das áreas numa escala de 1 a 5, onde [1] corresponde a 'não 
importante', [2] 'pouco importante', [3] 'importante', [4] ' relativamente importante', e [5]  
'muito importante'. 
 
8.1) Acção 1: Acções intersectoriais 

8.1.1) (Acção 1.1)…… [1] [2] [3] [4] [5] 
8.1.2) (Acção 1.2)…… [1] [2] [3] [4] [5] 
8.1.3) (Acção 1.3)…… [1] [2] [3] [4] [5] 

 
8.2) Acção 2: Acções no domínio da Saúde Pública 

8.2.1) (Acção 2.1)…… [1] [2] [3] [4] [5] 
8.2.2) (Acção 2.2)…… [1] [2] [3] [4] [5] 
8.2.3) (Acção 2.3)…… [1] [2] [3] [4] [5] 

 
8.3) Acção 3: Acções em matéria de Transição Verde 

8.3.1) (Acção 3.1)…… [1] [2] [3] [4] [5] 
8.3.2) (Acção 3.2)…… [1] [2] [3] [4] [5] 
8.3.3) (Acção 3.3)…… [1] [2] [3] [4] [5] 

 
8.4) Acção 4: Acções no domínio da Inovação e Tecnologia 

8.4.1) (Acção 4.1)…… [1] [2] [3] [4] [5] 
8.4.2) (Acção 4.2)…… [1] [2] [3] [4] [5] 
8.4.3) (Acção 4.3)…… [1] [2] [3] [4] [5] 
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8.5) Acção 5: Acções relativas à Capacidades no domínio da Ciência 
8.5.1) (Acção 5.1)…… [1] [2] [3] [4] [5] 
8.5.2) (Acção 5.2)…… [1] [2] [3] [4] [5] 
8.5.3) (Acção 5.3)…… [1] [2] [3] [4] [5] 

 
Esclareça qualquer outra(s) área(s) de acção ou uma acção específica que considere que 
deveria ser incluída na Agenda Inovação, e se esta deve ser de curto, médio ou longo 
prazo. Se possível, explique de forma breve as suas sugestões.  

(450 caracteres no máximo) 
 
 
 

 
Pergunta 9: Actores e intervenientes. A Agenda Inovação envolve uma vasta gama 
de intervenientes nos ecossistemas da inovação e no triângulo do conhecimento 
constituído pela investigação, educação e inovação. Quais dos intervenientes julga 
que deveriam ser os principais beneficiários da Agenda Inovação?   
(Classifique cada uma das áreas numa escala de 1 a 5, onde [1] corresponde a 'não 
importante', [2] 'pouco importante', [3] 'importante', [4] ' relativamente importante', e [5]  
'muito importante' 
 
9.1 Empresários [1] [2] [3] [4] [5] 
9.2 Empresas em fase de arranque [1] [2] [3] [4] [5] 
9.3 PME [1] [2] [3] [4] [5] 
9.4 Incubadoras [1] [2] [3] [4] [5] 
9.5 Centros tecnológicos [1] [2] [3] [4] [5] 
9.6 Pesquisadores (sector público e privado) [1] [2] [3] [4] [5] 
9.7 Instituições de pesquisa (por exemplo, universidades, públicas e privadas) [1] [2] 

[3] [4] [5] 
9.8 Decisores políticos [1] [2] [3] [4] [5] 
9.9 Serviços de Transferência de Tecnologias [1] [2] [3] [4] [5] 
9.10 Instituições financeiras públicas [1] [2] [3] [4] [5] 
9.11 Financiamento privado [1] [2] [3] [4] [5] 
9.12 Utilizadores finais/sociedade civil [1] [2] [3] [4] [5] 
9.13 Outros (esclareça se se trata de um ou vários grupos) [1] [2] [3] [4] [5] 
 
Explique a sua escolha e esclareça se qualquer outro grupo de intervenientes deve ser 
incluído. 

(450 caracteres no máximo) 
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Pergunta 10: Como julga que o impacto da Agenda Inovação UA-UE para o 
crescimento sustentável e inclusivo poderia ser maximizado? Forneça exemplos 
concretos para aprofundar a sua resposta. 
 

(450 caracteres no máximo) 
 
 
 

 
Pergunta 11: Como é que você ou a sua instituição poderiam ajudar a aumentar o 
impacto da Agenda Inovação UA-UE? Esclareça a(s) área(s) de ação.  

(450 caracteres no máximo) 
 
 
 
 

 
FIM 

 


