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Desafios da União Europeia 
Internamente: 

 

 Crescente desigualdade afecta negativamente a criação de prosperidade e 
estabilidade.  

 

 6 milhões de pessoas desempregadas durante a crise, 

 

  120 milhões de pessoas estão em risco de pobreza, 

   

 14 milhões de jovens (15-29 anos) não estão contemplados pelo sistema  
educativo, emprego ou formação. 

 

 Investimento privado em investigação e inovação aquém da meta, crescente fuga 
de cérebros motivadas pela crise e pela austeridade. 
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Desafios da União Europeia 

Externamente; 

 

Crise na Ucrânia e a crescente influência do islamismo radical no Oriente Médio e 
África.  

 

 

Desafios à segurança e a nessecidade de criar soluções para a imigracão e pessoas que 
procuram asilo através de ajuda humanitária e cooperação para o desenvolvimento 

 

 

Encontrar novas fontes de crescimento e de emprego, prestar serviços públicos 
de qualidade e renovar a legitimidade da formulação de políticas públicas em 
toda a Europa 
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Desafio Societal 6 Europa num mundo em mundança: 
sociedades inclusivas, inovadoras e reflexivas 

Sociedades inclusivas 

 Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo 

 Sociedades resilientes (migração, integração e alterações demográficas) 

 O papel da Europa como ator global 

Sociedades inovadoras 

 “Evidence base support” para a União da Inovação e EEI 

 Novas formas de inovação 

 Potencial de todas as gerações 

 Cooperação com países terceiros 

Sociedades Reflexivas 

 Herança Europeia (memória, identidade) 

 Países Europeus e história das regiões 

 Papel da Europa no mundo 
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Calls Desafio Societal 6  

 CO-CREATION FOR GROWTH AND INCLUSION 

 

 REVERSING INEQUALITIES AND PROMOTING FAIRNESS 

 

 ENGAGING TOGETHER GLOBALLY 

 

 UNDERSTANDING EUROPE PROMOTING THE EUROPEAN PUBLIC AND 
CULTURAL SPACE 
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Calls Desafio Societal 6  
 CO-CREATION FOR GROWTH AND INCLUSION 

 
 Motivar o uso da criatividade e colaboração entre os vários atores da 

sociedade através da co-criação. 

 

 Envolver cidadãos, usuários, universidades, autoridades públicas, empresas - 
incluindo PMEs, setores criativos e empreendedores sociais em todo o 
processo. 

 

 Co-criação como promotor de crescimento, inclusão e desenvolvimento 
societal baseado na inovação. 

 

 Foco na relação entre co-criação e inovação social 

 
 Tópicos que abordam a educação de jovens, a co-criação na administração pública, ou o 

impacto da investigação na definição de políticas – Data prevista para submissão de 
candidaturas: 2 de Fevereiro de 2016 
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Calls Desafio Societal 6  
REVERSING INEQUALITIES AND PROMOTING FAIRNESS 

 
 Objetivos: promover um quadro social e económico que promova a equidade e a 

sustentabilidade na Europa, respeitando a diversidade do continente e considerando o 
contexto global. 

 Atividades de investigação e inovação têm um papel importante para compreender e mitigar 
as tendências de desigualdade.  

 Deverão ser abordadas políticas públicas e medidas (ex: Política fiscal, a inovação de serviço 
público,  reformas do Estado-providência, etc. )  que devem ser identificadas e comparadas. 

 Ênfase em reverter as desigualdades territoriais, promover igualdade de direitos humanos, 
condições que permitam políticas urbanas abrangentes, prestação de serviços sociais e 
igualdade de acesso à utilização das TIC. 

 

 Tópicos sobre uma abordagem europeia para a justiça e equidade, tendências de 
radicalização, dinâmicas de desigualdade, mobilidade no espaço europeu, causas das 
desigualdades ou o seu impacto na democracia - Data prevista para submissão de 
candidaturas: 2 de Fevereiro de 2016 
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Calls Desafio Societal 6  

 ENGAGING TOGETHER GLOBALLY  

 Atividades de investigação analisarão a melhor forma de assegurar sinergias e coerência 
entre os Estados-Membros e os objetivos e instrumentos da política externa da UE.  

 Maximizar a sua influência também pressupõe a compreensão da Europa num contexto 
global e seu legado histórico e cultural. 

 Aborda os desafios interligados da radicalização e migração, bem como a integração e 
diplomacia científica – com enfoque nas regiões vizinhas da UE – ou comércio externo 
face a outras formas de política externa 

 Reforço da presença de atores europeus de investigação e inovação nas regiões e países 
parceiros internacionais e nova amplitude Amplitude geográfica: Ásia-Pacífico, na Ásia 
Central e China. - A participação de entidades de regiões e países parceiros 
internacionais especificados anteriormente é fortemente encorajada. 

 

 Maioria dos tópicos desta call têm data prevista de encerramento para Fevereiro de 
2017 – apenas o tópico sobre cooperação UE-China e sobre os centros e redes 
europeias encerrarão em Fevereiro de 2016 
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Calls Desafio Societal 6  

• UNDERSTANDING EUROPE PROMOTING THE EUROPEAN PUBLIC AND 
CULTURAL SPACE  

 Papel relevante  da Investigação em humanidades e ciências sociais  para a criação de 
uma nova narrativa da Europa, estudando as oportunidades e barreiras ao surgimento 
de uma esfera pública e espaço cultural europeu.  

 Papel relevante que a tecnologia pode desempenhar na promoção de um melhor 
entendimento da riqueza do património e da diversidade da Europa. 

 Reflexão profunda e contínua da diversidade cultural e social da Europa e seu passado 
facilitam a perceção dos desafios societais que as sociedades europeias enfrentam 
devido a fatores externos e endógenos. 

 

 O tópico sobre museus digitais tem data prevista de encerramento para 2 de 
Fevereiro de 2016 – os restantes tópicos encerrarão em Fevereiro de 2017.  
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