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As actividades do Conselho Europeu de Investigação e a realização dos objectivos 

estabelecidos no Programa Específico «Ideias» em 2009 

 

 

1. Nos termos do n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 43/2006, de 25 de Agosto, o 

documento comunitário supra identificado foi distribuído à Comissão Parlamentar 

de Educação e Ciência, no dia 14 de Setembro de 2010, para seu conhecimento e 

para emissão de eventual parecer. 

 

2. Considerando que o objecto da presente análise se refere a um Relatório da 

Comissão Europeia, sem implicações no ordenamento jurídico nacional, entende-

se como adequada a emissão de parecer síntese. 

 

3. O relatório em análise dá-nos conta das actividades do Conselho Europeu de 

Investigação (CEI) e da realização dos objectivos estabelecidos no Programa 

Específico «Ideias» em 2009. 

 

4. No que concerne à Execução do Programa “foram plenamente executadas 

autorizações num valor superior a 794 861 770 euros e pagamentos num valor 

superior a 221 422 331,50 euros, representando 100 % das dotações operacionais 

do Programa Específico «Ideias» para 2009.” 

5. Ao nível de Subvenções do CEI faz-se a distinção entre Subvenções do CEI para 

Arranque e Subvenções do CEI para Investigadores Avançados. 

Quanto às primeiras, “o convite à apresentação de propostas de 2009 para 

Subvenções do CEI de Arranque foi publicado em Julho de 2008, com prazos para o 

Outono de 2008 e com um orçamento indicativo de 295,8 milhões de euros. No 

total, foram recebidas 2.503 propostas, repartidas por domínios do seguinte modo: 
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1.112 em Ciências Físicas e Engenharia, 927 em Ciências da Vida e 464 em Ciências 

Sociais e Humanas. Com o aumento do orçamento total para 23 milhões de euros 

graças a contribuições de países associados ao 7.° PQ, foi possível financiar 242 

propostas.” O convite para a apresentação de propostas de 2010 “foi publicado em 

Julho de 2008, com prazos para Outubro e Dezembro de 2009 e com um orçamento 

indicativo de 528 milhões de euros. No total, foram recebidas 2 873 propostas 

repartidas por domínios do seguinte modo: 1.205 propostas em Ciências Físicas e 

Engenharia, 1.029 em Ciências da Vida e 639 em Ciências Sociais e Humanas.” 

 

Relativamente às subvenções para Investigadores avançados, foram financiadas 

em 2008, no total, 282 propostas, com um orçamento final de 553 milhões de 

euros, incluindo as contribuições dos países associados ao 7.° PQ. “O convite à 

apresentação de propostas de 2009 para Subvenções do CEI para Investigadores 

Avançados foi publicado em Novembro de 2008, com prazos para a Primavera de 

2009 e com um orçamento indicativo de 489,5 milhões de euros. Dado se prever um 

grande número de candidaturas, o Conselho Científico decidiu que os dois primeiros 

convites para Subvenções do CEI para Investigadores Avançados (2008 e 2009) 

seriam ligado entre si. Por essa razão, o Programa de Trabalho «Ideias» de 2008 

referia que nenhum candidato pode estar associado a mais de uma proposta em 

relação a qualquer um dos dois convites à apresentação de propostas. Mesmo 

assim o convite de 2009 atraiu 1.583 candidaturas, das quais 236 foram 

inicialmente seleccionadas para financiamento.” 

Relativamente à apresentação de propostas para 2010, o convite foi “publicado em 

Outubro de 2009, com prazos entre Fevereiro e Abril de 2010 e com um orçamento 

indicativo de 590 milhões de euros”. 

 

6. Do documento que ora se analisa, destaca-se, também, o Processo de Revisão de 

Estruturas e Mecanismos do CEI, em consequência do estipulado no Anexo I da 
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Decisão do Conselho que cria o Programa Específico «Ideias» e que estabelece que 

“será igualmente efectuada uma revisão independente das estruturas e 

mecanismos do CEI segundo critérios de excelência científica, autonomia, eficiência 

e transparência e com a plena participação do Conselho Científico”. 

 

7.  O referido processo de revisão foi efectuado entre Fevereiro e Julho de 2009 e o 

relatório com os resultados dessa revisão foi apresentado em Julho, destacando-se 

as seguintes conclusões: 

 

 O CEI ultrapassou todas as expectativas, “sendo a sua criação um marco 

importante na investigação europeia”; 

 

 “Em geral cumpriu o seu objectivo fixado de liberdade académica, 

excelência e mérito”; 

 

  “Gerou «efeitos colaterais positivos» em alguns dos sistemas de 

investigação nacionais”; 

 Foram, contudo, identificados alguns problemas específicos relacionados 

com as normas e práticas de governação do CEI, “que não tinham sido 

plenamente adaptadas à sua missão de financiamento da investigação de 

fronteira, problemas que terão de ser resolvidos a fim de assegurar a 

sustentabilidade a longo prazo do CEI.”; 

 Recomendou-se a racionalização e integração das estruturas de governação 

com a fusão dos cargos de Secretário-Geral do CEI e de Director da Agência 

Executiva do CEI, a adaptação da filosofia de financiamento da investigação 

de fronteira, o estabelecimento de comités permanentes para uma série de 

matérias, a adopção de procedimentos novos e simplificados aplicáveis aos 

avaliadores e membros dos painéis, uma maior transparência, a 
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compensação financeira dos membros do Conselho Científico e a facilitação 

do recrutamento de cientistas pela Agência Executiva do CEI; 

 

 Apelou-se à transformação da subvenção «quase-contratual» numa 

«subvenção de apoio» de montante fixo dando aos beneficiários a 

flexibilidade necessária para adaptarem a orientação das suas actividades 

de investigação em curso. Foram propostos procedimentos simplificados 

para a nomeação e gestão no que diz respeito a peritos no processo de 

análise pelos pares; 

 

  O Painel de Revisão do CEI apoiou a proposta do Comité de Identificação 

relativa à nomeação dos novos membros do Conselho Científico e, propôs 

que as actas do Conselho Científico fossem publicadas. 

 

 Por último, “tendo considerado as oportunidades e os potenciais riscos 

associados aos dois tipos de estrutura, a revisão chegou à conclusão que, 

embora o modelo de agência de execução, na sua forma normalizada 

actual, envolva uma série de condicionalismos, as dificuldades e os riscos 

associados à mudança para uma nova estrutura baseada no artigo 187.° do 

TFUE, incluindo a possibilidade de interferência política na independência 

científica do CEI, não justificaria uma mudança da estrutura - pelo menos 

até estarem esgotadas todas as perspectivas de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da agência executiva no sentido de satisfazer as ambições 

do CEI. O Painel recomenda que seja realizada uma nova revisão 

independente dentro de 2 anos.” 
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8. Do processo de revisão referido supra, o relatório em análise salienta ainda as 

reacções do Conselho Científico e da Comissão, destacando que esta última 

publicou uma Comunicação em Outubro de 2009 em resposta à revisão.  

 

9. Dessa Comunicação da Comissão destaca-se a exposição da estratégia e as medidas 

propostas para a próxima fase do CEI, com base nas recomendações do relatório 

do Painel de Revisão do CEI. Tais medidas incluem:  

 

 Recrutamento do Director da Agência Executiva do CEI como um cientista 

distinto com uma sólida experiência administrativa; 

 

 Integração da estratégia de comunicação do CEI com vista a uma visão 

clara, a uma cobertura sem descontinuidades e ao reforço da 

transparência; 

 

  Redução dos riscos de conflito de interesses; 

 

 Clarificação das funções da Agência Executiva do CEI e do Conselho 

Científico; 

 

 Exploração das possibilidades de pagamento de honorários aos membros 

do Comité Científico que participam nas reuniões plenárias do CCI (em 

reconhecimento do seu empenhamento pessoal e, em especial, do 

Presidente e dos Vice-Presidentes).  

Para além do supra exposto, a Comissão tenciona criar um Comité de Identificação 

independente permanente de futuros membros do Conselho Científico a fim de 

assegurar a renovação progressiva do Conselho Científico. 
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10.  Finalmente, é importante salientar as principais alterações no Programa de 

Trabalho de 2010 do Programa Específico «Ideias»: 

 

 Houve um reforço considerável do orçamento para 2010, o que permitiu 

que os regimes de subvenção fossem aperfeiçoados com base na 

experiência adquirida; 

 

 O Conselho Científico alargou as regras de elegibilidade aos candidatos que 

tenham obtido o seu doutoramento 2 a 10 anos antes da apresentação da 

sua candidatura, com a finalidade de “assegurar uma avaliação mais 

adequada de ambos os subgrupos que concorrem para a concessão de 

Subvenções de Arranque (ou seja, investigadores principais que se 

encontram na fase inicial de transição para uma situação de independência 

em investigação e os investigadores em fase de consolidação da sua 

actividade de investigação ou equipa.”; 

 

 A alteração no regime de elegibilidade tem como consequência o facto de 

“os investigadores principais candidatos são subdivididos, no processo de 

avaliação, em dois grandes grupos, com candidatos que obtiveram o seu 

doutoramento no mínimo há 2 anos e no máximo há 6 anos (em termos 

gerais designados «investigadores em fase de arranque») ou há mais de 6 

anos, mas não há mais de 10 anos (em termos gerais designados 

«investigadores em fase de consolidação») em relação à publicação do 

convite. Para garantir uma taxa de sucesso comparável entre os 

investigadores em fase de arranque e de consolidação, o orçamento 

indicativo de cada painel foi dividido na proporção da procura orçamental 

das propostas apresentadas pelas duas categorias de candidatos.”; 
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 Uma maior simplificação das regras de reapresentação de candidaturas e 

de candidaturas múltiplas; 

 

  Introdução de medidas para promover o interesse dos investigadores 

residentes em países terceiros pela EU e países associados, bem como para 

incentivar a participação das mulheres cientistas;  

 

 Será disponibilizado financiamento adicional a investigadores de países 

terceiros, a fim de os incentivar e ajudar a estabelecerem-se na Europa e 

será prestada maior atenção a interrupções anteriores de carreira e a vias 

profissionais não convencionais, o que é de esperar que promova uma 

maior participação das mulheres cientistas. 

 
 

11.   A Comissão termina o seu relatório destacando que “os principais 

acontecimentos no calendário do CEI foram a concessão de autonomia à Agência 

Executiva do CEI e a revisão da estrutura e mecanismos.” 

 

12.  Salienta, também, que “o acompanhamento da revisão do CEI implicará a 

nomeação de um Director da Agência Executiva do CEI, estando também previstas 

alterações à legislação a fim de integrar as melhorias na estrutura e actividades do 

CEI, incluindo a gestão de peritos independentes no processo de análise pelos 

pares. Será também criado um Comité de Identificação permanente com vista à 

renovação de alguns membros prevista para o final do seu primeiro mandato, em 

Fevereiro de 2011.” Prevendo que “o financiamento de subvenções do CEI 

mantenha a sua trajectória actual de crescimento, com o aumento do orçamento 

anual durante o 7. ° PQ.” 
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13.  A Comissão “congratula-se com o facto de o CEI continuar a ser extremamente 

popular entre os investigadores e de a sua reputação ser reforçada pelas provas já 

dadas. Com uma forte probabilidade de aumento do volume de propostas de 

elevada qualidade, o CEI deve estar em melhor posição para contribuir para a 

realização das ambições da Europa em matéria de investigação de excelência a 

nível mundial, e, por conseguinte, para a concretização do objectivo da Estratégia 

Europa 2020 de desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento e na 

inovação. Os objectivos, bem como as principais linhas da futura arquitectura e 

mecanismos do financiamento da investigação da UE, serão objecto de maior 

desenvolvimento no âmbito da iniciativa emblemática «Uma União da Inovação», 

que foi anunciada na Comunicação «Europa 2020» da Comissão e que será 

apresentada no Outono de 2010.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões: 

 

Da análise do Relatório da Comissão, objecto do presente Parecer, conclui, o ora 

Relator, o seguinte: 
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 Necessidade de promover uma maior divulgação do 7.º PQ; 

 

 Necessidade de promover parcerias internacionais; 

 

 Necessidade de, no âmbito da Assembleia da República, se dar mais 

valor às questões de investigação em contexto europeu, 

particularmente às enquadradas no 7.º PQ e que constam do Relatório 

da Comissão e que é objecto do presente Parecer. 

 

Parecer 

 

 Face ao exposto, e nada mais havendo a acrescentar, a Comissão Parlamentar 

de Educação e Ciência, propõe que o presente relatório seja remetido à Comissão de 

Assuntos Europeus, para apreciação, de harmonia com o disposto no n.º 3 do artigo 

7.º da Lei n.º 43/2006, de 25 de Agosto.  

 

Assembleia da República, 28 de Setembro de 2010. 

 

 

O Deputado Relator, 

 

 

O Presidente da Comissão, 

 

Bravo Nico Luiz Fagundes Duarte 

 




