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Bruxelas, 4 de Outubro de 2006   

Partilhar êxitos tendo em vista o crescimento e o 
emprego: reunião dos coordenadores nacionais a 
realizar em Lisboa em 6 de Outubro 

O Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, o 
Primeiro-Ministro português, José Sócrates, e o Ministro finlandês do 
Comércio e da Indústria, Mauri Pekkarinen, conduzirão, em 6 de Outubro, um 
seminário de um dia em que participarão os coordenadores nacionais 
responsáveis, nos Estados-Membros, pela execução da Estratégia de Lisboa 
para o Crescimento e o Emprego. O Vice-Presidente da Comissão, Gunther 
Verheugen, também estará presente. O seminário centrar-se-á nas medidas 
práticas para criar o ambiente adequado para fazer da Europa uma campeã 
mundial da inovação, um objectivo que se encontra no cerne da Estratégia 
de Lisboa para o Crescimento e o Emprego. Será muito positivo para os 
Estados-Membros poderem aprender com os sucessos uns dos outros e 
para os responsáveis políticos, poderem trocar pontos de vista com 
empresários e peritos em tecnologia do mundo académico. 

O Presidente Durão Barroso referiu: "Trata-se de um seminário sobre a inovação 
que constitui, em si mesmo, um exemplo de inovação. Pretendemos que os 
Estados-Membros partilhem os seus êxitos. Queremos eliminar o fosso que separa 
os responsáveis políticos das empresas e da tecnologia. Temos de pôr em prática 
os ensinamentos do passado. No cerne da estratégia para o Crescimento e o 
Emprego devem estar a partilha do conhecimento, a aposta na mudança e a 
obtenção de resultados, e não palavras vãs ou projectos irrelevantes." 

O evento terá lugar no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Começará com uma 
reunião dos 25 coordenadores nacionais, presidida por José Manuel Durão Barroso, 
que se irá centrar nos progressos registados na execução dos programas de 
reforma nacionais apresentados no último Outono. 

O Seminário propriamente dito terá início com um painel sobre a forma de fazer 
avançar as parcerias do conhecimento entre os governos, as universidades e as 
empresas. O segundo e último painel permitirá discutir a forma de estabelecer a 
cooperação internacional a nível das universidades e da investigação. 

Antecedentes 

Partilhar as formas de obter êxito, para que o que funcionou num sítio possa ser 
experimentado noutros, é vital para assegurar a prosperidade dos europeus e 
garantir a aplicação da Estratégia Renovada para o Crescimento e o Emprego. Os 
coordenadores nacionais têm um papel central neste processo de aprendizagem 
mútua. 
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Os responsáveis políticos da UE, reunidos no Conselho Europeu de Bruxelas em 
Março de 2006, indicaram quatro áreas de acção prioritárias em que são 
necessários progressos rápidos: o conhecimento, as empresas, aumentar a 
participação no mercado de trabalho e a energia. Esses responsáveis assumiram 
compromissos claros e fixaram uma série de metas nestas áreas, tendo solicitado à 
Comissão que organizasse uma série de seminários de carácter prático e de alto 
nível. 

Estão a ser programados novos seminários, em que participarão os coordenadores 
nacionais e outros intervenientes chave, que permitirão partilhar experiências no 
domínio do apoio ao arranque e desenvolvimento das pequenas e médias 
empresas. A Comissão assegurará que cada seminário seja objecto de um 
seguimento, por forma a que os seus resultados práticos possam ser avaliados. 

Entretanto, os Estados-Membros deverão apresentar, até 15 de Outubro, relatórios 
sobre os progressos registados na execução dos programas nacionais de reforma, 
tendo em vista o crescimento e o emprego. Seguir se á o relatório anual da 
Comissão, que será apresentado em meados de Dezembro e que apreciará em que 
medida os Estados-membros atingiram os objectivos por eles fixados. O relatório da 
Comissão apreciará igualmente a acção dos Estados-Membros para reforçarem os 
seus programas, nomeadamente para respeitarem os compromissos assumidos no 
Conselho Europeu da Primavera de Março. 

Para mais informações sobre a Estratégia da UE em matéria de crescimento e 
emprego, consultar: 
http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm  


