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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A proposta relativa ao Horizonte Europa tem como principais objetivos ajudar a criar 

emprego e crescimento, dar resposta aos nossos maiores desafios societais e melhorar a vida 

dos cidadãos da União. 

 

Por conseguinte, para a nossa futura prosperidade, o aprofundamento da inovação na Europa, 

a garantia dos investimentos necessários e a aceleração da difusão dos resultados da I&I em 

toda a Europa são fundamentais para a UE e os seus Estados-Membros.   

 

A relatora apoia a proposta da Comissão relativa ao Horizonte Europa, que prevê, para o 

período 2021-2027, uma abordagem suscetível de dar um grande contributo para enfrentar 

estes desafios, colocando a tónica na excelência, bem como na concorrência e na colaboração 

transnacionais1. 

 

No que respeita ao presente ato jurídico, que estabelece disposições específicas de 

programação e execução, a relatora gostaria de salientar a importância de algumas 

características essenciais novas, como as novas missões de investigação e inovação a nível da 

UE, centrando-se em temas com objetivos ambiciosos e um forte valor acrescentado europeu 

para abordar questões que afetam o nosso quotidiano (por exemplo, luta contra o cancro, 

transportes limpos, etc.), e o Conselho Europeu de Inovação («EIC»), que ajudará a 

identificar e financiar as inovações em rápida evolução, com forte potencial em matéria de 

criação de mercados inteiramente novos. A relatora congratula-se com o facto de a execução 

da iniciativa Horizonte Europa dever ser guiada por um processo de planeamento estratégico 

inclusivo e transparente, que se manterá suficientemente flexível para responder rapidamente 

a necessidades e crises imprevistas e será estreitamente alinhado com outros programas da 

União. 

 

As alterações propostas visam destacar a importância de um processo de recrutamento 

transparente em todas as instituições e órgãos consultivos da UE. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 

Energia, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:  

 

Alteração  1 

Proposta de decisão 

Artigo 2 – n.º 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

                                                 
1 Para mais informações sobre a proposta global relativa ao Horizonte Europa, consultar a 

exposição de motivos do ato subjacente (proposta de Regulamento que estabelece o 

«Horizonte Europa — Programa-Quadro de Investigação e Inovação e define as suas regras 

de participação e difusão»). 



 

PE627.866v02-00 4/19 AD\1169286PT.docx 

PT 

 3-A. A Comissão aplica um 

instrumento para publicar em tempo real 

a execução do Programa incluindo dados 

acerca dos participantes, montantes de 

financiamento e aceitação pelo mercado. 

 

Alteração  2 

Proposta de decisão 

Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Para cada missão, pode ser 

estabelecido um comité de missão. É 

composto por cerca de 15 indivíduos de 

alto nível, incluindo representantes dos 

utilizadores finais relevantes. O comité de 

missão deve aconselhar sobre as seguintes 

matérias: 

1. Para cada missão, pode ser 

estabelecido um comité de missão. É 

composto por um máximo de 15 

indivíduos de alto nível, selecionados de 

forma transparente, incluindo 

representantes dos utilizadores finais 

relevantes. Os membros do comité de 

missão são nomeados, exceto em casos 

devidamente justificados, pela Comissão, 

na sequência de um convite público à 

apresentação de manifestações de 

interesse e tendo em consideração a 

necessidade de um equilíbrio em termos 

de competências especializadas, género, 

idade e distribuição geográfica, podendo 

participar candidatos de todos os 

Estados-Membros. O comité de missão 

deve aconselhar sobre as seguintes 

matérias: 

Justificação 

Os princípios relativos à nomeação dos membros do comité de missão devem ser referidos no 

artigo 5.º, e não na exposição de motivos. Poderão ser previstas exceções, se necessário, nos 

casos em que as estruturas de governação existentes podem também ser utilizadas como 

comités de missão. 

 

Alteração  3 

Proposta de decisão 

Artigo 6 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. O funcionamento do ERC pauta-se 

pelos princípios da excelência científica, 

autonomia, eficiência, eficácia, 

transparência e responsabilização. 

Assegura a continuidade com ações do 

ERC realizadas ao abrigo da Decisão... 

/CE. 

4. O funcionamento do ERC pauta-se 

pelos princípios da excelência científica, 

autonomia, boa gestão financeira, 

transparência e responsabilização. 

Assegura a continuidade com ações do 

ERC realizadas ao abrigo da Decisão... 

/CE. 

Justificação 

A boa gestão financeira inclui a eficiência e eficácia. 

 

Alteração  4 

Proposta de decisão 

Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

O Conselho Científico é composto por 

cientistas, engenheiros e académicos de 

reputação reconhecida e com competência 

adequada, tanto homens como mulheres, 

de diferentes faixas etárias, garantindo uma 

diversidade de áreas de investigação e 

agindo a título pessoal e 

independentemente de interesses 

exteriores. 

O Conselho Científico é composto por 

cientistas, engenheiros e académicos de 

reputação reconhecida e com competência 

adequada, de todos os géneros e de 

diferentes faixas etárias, garantindo uma 

diversidade de áreas de investigação e 

agindo a título pessoal e 

independentemente de interesses 

exteriores. 

Justificação 

O género não se restringe apenas a homens e mulheres. 

 

Alteração  5 

Proposta de decisão 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

e) Um código de conduta que 

contemple, designadamente, a questão da 

Suprimido 
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prevenção de conflitos de interesses. 

 

Alteração  6 

Proposta de decisão 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A Comissão estabelece um código de 

conduta que aborda, designadamente, a 

questão de saber como evitar os conflitos 

de interesses. Os membros do Conselho 

Científico do ERC e o presidente do ERC 

aceitam o código de conduta ao 

assumirem as suas funções. 

Justificação 

Cabe à Comissão, enquanto guardiã do Tratado e instituição europeia responsável pela 

execução das políticas da UE, resolver o problema da prevenção de conflitos de interesses, 

uma questão que deve igualmente dizer respeito ao presidente do ERC. 

 

 

Alteração  7 

Proposta de decisão 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão só não segue as posições 

estabelecidas pelo Conselho Científico nos 

termos do primeiro parágrafo, alíneas a), 

c), d) e e), se considerar que as disposições 

da presente decisão não foram respeitadas. 

Nesse caso, a Comissão adota medidas 

destinadas a manter a continuidade na 

execução do Programa Específico e a 

realização dos seus objetivos, indicando os 

pontos de desacordo com as posições do 

Conselho Científico e apresentando a 

devida fundamentação. 

A Comissão só não segue as posições 

estabelecidas pelo Conselho Científico nos 

termos do primeiro parágrafo, alíneas a), c) 

e d), se considerar que as disposições da 

presente decisão não foram respeitadas. 

Nesse caso, a Comissão adota medidas 

destinadas a manter a continuidade na 

execução do Programa Específico e a 

realização dos seus objetivos, indicando os 

pontos de desacordo com as posições do 

Conselho Científico e apresentando a 

devida fundamentação. 
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Alteração  8 

Proposta de decisão 

Artigo 9 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O EIC inclui o Comité de Alto 

Nível («Comité EIC») previsto no 

artigo 10.º . 

2. O ERC inclui o Comité de Alto 

Nível («Comité EIC») previsto no 

artigo 10.º e é apoiado, se necessário, pela 

estrutura de execução específica prevista 

no artigo 8.º. 

Justificação 

A criação de uma nova agência executiva apenas para o Pilar III é inútil. 

 

Alteração  9 

Proposta de decisão 

Artigo 9 – n.º 3 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Comissão vela por que a 

execução do EIC se processe: 

3. A Comissão vela por que a 

execução das atividades do EIC se 

processe: 

Justificação 

Alteração para efeitos de precisão. 

 

Alteração  10 

Proposta de decisão 

Artigo 9 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Para fins de gestão do 

financiamento misto do EIC, a Comissão 

recorre ao regime de gestão indireta ou, se 

tal não for possível, pode estabelecer uma 

entidade de finalidade especial. A 

Comissão procurará assegurar a 

participação de outros investidores 

4. Para fins de gestão do 

financiamento misto do EIC, a Comissão 

recorre ao regime de gestão indireta ou, se 

tal não for possível, pode estabelecer uma 

entidade de finalidade especial em 

conformidade com o Regulamento 

Financeiro. A Comissão procurará 
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públicos e privados. Quando tal não for 

possível na constituição inicial, a entidade 

de finalidade especial é estruturada de 

forma a poder atrair outros investidores 

públicos ou privados, com o objetivo de 

incrementar o efeito de alavanca da 

contribuição da União. 

assegurar a participação de outros 

investidores públicos e privados. Quando 

tal não for possível na constituição inicial, 

a entidade de finalidade especial é 

estruturada de forma a poder atrair outros 

investidores públicos ou privados, com o 

objetivo de incrementar o efeito de 

alavanca da contribuição da União. 

Justificação 

A proposta da Comissão relativa a uma «entidade de finalidade especial» no quadro do 

financiamento misto do EIC é particularmente vaga. 

 

Alteração  11 

Proposta de decisão 

Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

O Comité EIC é composto por 15 a 20 

indivíduos de alto nível provenientes de 

várias partes do ecossistema de inovação 

da Europa, incluindo empresários, líderes 

empresariais, investidores e investigadores. 

Contribui para ações de proximidade, 

devendo os membros do Comité EIC 

procurar reforçar o prestígio da marca EIC. 

O Comité EIC é composto por 15 a 20 

indivíduos de alto nível provenientes de 

várias partes do ecossistema de inovação 

da Europa, incluindo empresários, líderes 

empresariais, representantes de ONG de 

vigilância no domínio do ambiente e das 

sociedades, investidores e investigadores. 

Contribui para ações de proximidade, 

devendo os membros do Comité EIC 

procurar reforçar o prestígio da marca EIC. 

 

Alteração  12 

Proposta de decisão 

Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

A Comissão nomeia os membros do 

Comité EIC, na sequência de um convite 

público à apresentação de candidaturas ou 

à manifestação de interesse, ou de ambos, 

conforme o que a Comissão considere mais 

adequado, e tendo em consideração a 

necessidade de um equilíbrio em termos de 

A Comissão nomeia os membros do 

Comité EIC, na sequência de um 

procedimento aberto e transparente que 

preveja um convite público à apresentação 

de candidaturas ou à manifestação de 

interesse, ou de ambos, conforme o que a 

Comissão considere mais adequado, e 
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competências especializadas, género, idade 

e distribuição geográfica. 

tendo em consideração a necessidade de 

um equilíbrio em termos de competências 

especializadas, género, idade e distribuição 

geográfica. 

 

 

Alteração  13 

Proposta de decisão 

Artigo 12-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 12.º-A 

 Digitalização 

 A digitalização é uma grande força 

motriz. Dado que o seu desenvolvimento 

se continua a processar a um ritmo 

acelerado em todos os setores, torna-se 

essencial o investimento em áreas 

prioritárias, desde a inteligência artificial 

até à próxima geração da Internet, à 

computação de alto desempenho, à 

fotónica e à nanoeletrónica, a fim de 

garantir a vitalidade da nossa economia e 

a sustentabilidade da nossa sociedade. Os 

investimentos, a produção e a utilização 

das tecnologias da informação e das 

comunicações dinamizam fortemente o 

crescimento económico da União, 

representando por si só um aumento 

de 30 % entre 2001 e 2011. As tecnologias 

facilitadoras essenciais estão subjacentes 

à fusão dos mundos físico e digital, o que 

constitui um aspeto central desta nova 

vaga de inovação mundial. O 

investimento no desenvolvimento, 

demonstração e implantação de 

tecnologias facilitadoras essenciais e a 

garantia de um aprovisionamento seguro, 

sustentável e a preços acessíveis de 

matérias-primas e materiais avançados 

assegurarão a autonomia estratégica da 

União e contribuirão para que a sua 

indústria reduza significativamente a sua 

pegada ambiental e de carbono. 
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Alteração  14 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar I – n.º 1 – ponto 1.1 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Embora a UE continue a ser o maior 

produtor de publicações científicas no 

mundo, é essencialmente um «produtor em 

massa» de conhecimentos que, tendo em 

conta a sua dimensão, dispõe de um 

número comparativamente reduzido de 

centros de excelência que se destacam a 

nível mundial e em vastas áreas o seu 

desempenho é médio ou fraco. Em 

comparação com os Estados Unidos e, 

atualmente, com a China em certa medida, 

a UE tende ainda a seguir um «modelo de 

excelência distribuído» segundo o qual os 

recursos são repartidos por um maior 

número de investigadores e de instituições 

de investigação. Outro desafio que se 

coloca é o facto de em muitos países da UE 

o setor público ainda não oferecer 

condições suficientemente atraentes para 

os melhores investigadores. Estes fatores 

contribuem para a relativa falta de 

atratividade da Europa na concorrência 

mundial para a captação de talentos 

científicos. 

Embora a UE continue a ser o maior 

produtor de publicações científicas no 

mundo, é essencialmente um «produtor em 

massa» de conhecimentos que, tendo em 

conta a sua dimensão, dispõe de um 

número comparativamente reduzido de 

centros de excelência que se destacam a 

nível mundial e em vastas áreas o seu 

desempenho é médio ou fraco. Em 

comparação com os Estados Unidos e, 

atualmente, com a China em certa medida, 

a UE tende ainda a seguir um «modelo de 

excelência distribuído» segundo o qual os 

recursos são repartidos por um maior 

número de investigadores e de instituições 

de investigação. Embora não se trate de 

um problema em si, a situação da UE 

poderia ser reforçada através da inclusão 

de novos centros de excelência, escolhidos 

de uma forma transparente e objetiva. 
Outro desafio que se coloca é o facto de em 

muitos países da UE o setor público ainda 

não oferecer condições suficientemente 

atraentes para os melhores investigadores. 

Estes fatores contribuem para a relativa 

falta de atratividade da Europa na 

concorrência mundial para a captação de 

talentos científicos. 

 

Alteração  15 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar I – n.º 1 – ponto 1.3 – ponto 1.3.3. – parágrafo 1 – travessão 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

– Nomeia o Diretor e os gestores da 

estrutura de execução específica tendo em 

conta os pareceres do Conselho Científico; 

– Nomeia o Diretor e os gestores da 

estrutura de execução específica, de forma 

totalmente transparente, tendo em conta 

os pareceres do Conselho Científico; 
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Alteração  16 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar I – n.º 2 – ponto 2.1 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

A Europa é uma potência científica com 

cerca de 1,8 milhões de investigadores a 

trabalhar em milhares de universidades, 

centros de investigação e empresas líderes 

a nível mundial. No entanto, estima-se que 

a UE terá necessidade de formar e 

empregar pelo menos um milhão de novos 

investigadores até 2027 a fim de atingir as 

metas fixadas para um maior investimento 

na investigação e na inovação. Esta 

necessidade é particularmente premente no 

setor não académico. A UE deve 

intensificar os seus esforços para atrair não 

só um maior número de jovens de ambos 

os sexos para carreiras de investigação, 

como também investigadores de países 

terceiros, conservar os seus próprios 

investigadores e reintegrar os 

investigadores europeus que estão a 

trabalhar noutros países, trazendo-os de 

volta para a Europa. Além disso, a fim de 

permitir uma maior expansão da 

excelência, as condições de trabalho dos 

investigadores devem continuar a ser 

melhoradas em todo o Espaço Europeu da 

Investigação (EEI). Quanto a este aspeto, 

são necessárias ligações mais fortes 

nomeadamente com o Espaço Europeu da 

Educação (EEdE), o Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER) e o 

Fundo Social Europeu (FSE+). 

A Europa é uma potência científica com 

cerca de 1,8 milhões de investigadores a 

trabalhar em milhares de universidades, 

centros de investigação e empresas líderes 

a nível mundial. No entanto, estima-se que 

a UE terá necessidade de formar e 

empregar pelo menos um milhão de novos 

investigadores até 2027 a fim de atingir as 

metas fixadas para um maior investimento 

na investigação e na inovação. Esta 

necessidade é particularmente premente no 

setor não académico. A UE deve 

intensificar os seus esforços para atrair um 

maior número de jovens de todos os 

géneros para carreiras de investigação, 

como também investigadores de países 

terceiros, conservar os seus próprios 

investigadores e reintegrar os 

investigadores europeus que estão a 

trabalhar noutros países, trazendo-os de 

volta para a Europa. Além disso, a fim de 

permitir uma maior expansão da 

excelência, as condições de trabalho dos 

investigadores devem continuar a ser 

melhoradas em todo o Espaço Europeu da 

Investigação (EEI). Quanto a este aspeto, 

são necessárias ligações mais fortes 

nomeadamente com o Espaço Europeu da 

Educação (EEdE), o Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER) e o 

Fundo Social Europeu (FSE+). 

 

Alteração  17 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar I – n.º 2 – ponto 2.1 – parágrafo 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

Graças à concorrência existente a nível 

mundial em matéria de investigação entre 

Graças à concorrência existente a nível 

mundial em matéria de investigação entre 
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cientistas e entre organizações de 

acolhimento, tanto do setor académico 

como do setor não académico, e graças à 

criação e partilha de conhecimentos de alta 

qualidade entre os diferentes países, setores 

e disciplinas, as Ações MSCA contribuem 

nomeadamente para os objetivos da 

Agenda de Emprego, Crescimento e 

Investimento, para a Estratégia Global da 

UE e para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas. 

cientistas e entre organizações de 

acolhimento, tanto do setor académico 

como do setor não académico, e graças à 

criação e partilha de conhecimentos de alta 

qualidade entre os diferentes países, setores 

e disciplinas, as Ações MSCA contribuem 

nomeadamente para os objetivos da 

Agenda de Emprego, Crescimento e 

Investimento, para a Estratégia Global da 

UE e para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas. Contudo, é necessário ter em 

atenção o facto de um crescimento 

infinito ser simplesmente impossível num 

planeta finito, razão pela qual é urgente 

investir mais em investigação no domínio 

de uma verdadeira «economia circular», 

com ênfase na reutilização, reparação e 

reciclagem. 

 

Alteração  18 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – n.º 1 – ponto 1.1 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

O Pilar dos Direitos Sociais da UE 

estabelece que todos têm direito a aceder, 

em tempo útil, a cuidados de saúde 

preventivos e curativos acessíveis e de boa 

qualidade. Tal sublinha o compromisso da 

UE relativamente ao cumprimento dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas que apelam a uma 

cobertura universal dos cuidados de saúde 

para todos em todas as idades até 2030, 

sem deixar ninguém para trás e acabando 

com mortes evitáveis. 

O Pilar dos Direitos Sociais da UE 

estabelece que todos têm direito a aceder, 

em tempo útil, a cuidados de saúde 

preventivos e curativos acessíveis para 

todos e de boa qualidade. Tal sublinha o 

compromisso da UE relativamente ao 

cumprimento dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas que apelam a uma cobertura 

universal dos cuidados de saúde para todos 

em todas as idades até 2030, sem deixar 

ninguém para trás e acabando com mortes 

evitáveis. 

 

Alteração  19 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – n.º 2 – ponto 2.1 – parágrafo 3 
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Texto da Comissão Alteração 

Os cidadãos europeus, as instituições do 

Estado e a economia têm de ser protegidos 

contra ameaças persistentes da 

criminalidade organizada, incluindo o 

tráfico de armas de fogo, de drogas e de 

seres humanos. Um outro aspeto 

importante é o reforço da proteção e da 

segurança, mediante uma melhor gestão 

das fronteiras. A cibercriminalidade está a 

aumentar e os riscos associados estão a 

diversificar-se à medida que a economia e 

a sociedade se digitalizam. A Europa 

necessita de continuar a envidar esforços 

para melhorar substancialmente a 

cibersegurança, a privacidade digital e a 

proteção dos dados pessoais e para 

combater a propagação de informações 

falsas e prejudiciais, a fim de salvaguardar 

a estabilidade democrática e económica. 

Por último, é necessário envidar maiores 

esforços para limitar os efeitos, na vida e 

nos meios de subsistência, decorrentes de 

condições meteorológicas extremas que se 

estão a intensificar devido às alterações 

climáticas, tais como inundações, 

tempestades ou secas que resultam em 

incêndios florestais e na degradação dos 

solos, bem como outras catástrofes 

naturais, por exemplo, tremores de terra. 

As catástrofes, quer sejam naturais ou de 

origem humana, podem pôr em risco 

importantes funções societais, como a 

saúde, o aprovisionamento energético e a 

administração pública. 

Os cidadãos europeus, as instituições do 

Estado e a economia têm de ser protegidos 

contra ameaças persistentes da 

criminalidade organizada, incluindo o 

tráfico de armas de fogo, de drogas e de 

seres humanos. Um outro aspeto 

importante é o reforço da proteção e da 

segurança, mediante uma melhor gestão 

das fronteiras. A cibercriminalidade está a 

aumentar e os riscos associados estão a 

diversificar-se à medida que a economia e 

a sociedade se digitalizam. A Europa 

necessita de continuar a envidar esforços 

para melhorar substancialmente a 

cibersegurança, a privacidade digital e a 

proteção dos dados pessoais e para 

combater a propagação de informações 

falsas e prejudiciais, evitando ao mesmo 

tempo ultrapassar os limites em termos de 

direitos humanos, incluindo a liberdade 

de expressão, o direito à privacidade, etc., 
a fim de salvaguardar a estabilidade 

democrática e económica. Por último, é 

necessário envidar maiores esforços para 

limitar os efeitos, na vida e nos meios de 

subsistência, decorrentes de condições 

meteorológicas extremas que se estão a 

intensificar devido às alterações climáticas, 

tais como inundações, tempestades ou 

secas que resultam em incêndios florestais 

e na degradação dos solos, bem como 

outras catástrofes naturais, por exemplo, 

tremores de terra. As catástrofes, quer 

sejam naturais ou de origem humana, 

podem pôr em risco importantes funções 

societais, como a saúde, o 

aprovisionamento energético e a 

administração pública. 

 

Alteração  20 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – n.º 2 – ponto 2.2 – ponto 2.2.1. – parágrafo 2 – travessão 3 

 
Texto da Comissão Alteração 
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– Estratégias para combater o 

populismo, o extremismo, a radicalização e 

o terrorismo e promover a inclusão e a 

participação dos cidadãos descontentes e 

marginalizados; 

– Estratégias para combater o 

populismo, o extremismo, a radicalização e 

o terrorismo, bem como para dar resposta 

às preocupações legítimas de muitos 
cidadãos descontentes e marginalizados em 

toda a União; 

 

Alteração  21 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – n.º 2 – ponto 2.2 – ponto 2.2.3. – parágrafo 2 – travessão 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

– Base de conhecimentos para 

aconselhamento sobre investimentos e 

políticas, em especial em domínios como 

ensino e formação, competências de 

elevado valor acrescentado, produtividade, 

mobilidade social, crescimento, inovação 

social e criação de emprego. Papel do 

ensino e da formação na luta contra as 

desigualdades. 

– Base de conhecimentos para 

aconselhamento sobre investimentos e 

políticas, em especial em domínios como o 

ensino e a formação acessíveis para todos, 

competências de elevado valor 

acrescentado, produtividade, mobilidade 

social, crescimento, inovação social e 

criação de emprego. Papel do ensino e da 

formação na luta contra as desigualdades. 

 

Alteração  22 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – n.º 2 – ponto 2.2 – ponto 2.2.3. – parágrafo 2 – travessão 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

– Sistemas de ensino e formação para 

promover e aproveitar da melhor forma a 

transformação digital da UE e também para 

gerir os riscos da interconectividade 

mundial e das inovações tecnológicas, em 

especial a emergência dos riscos em linha, 

as preocupações de ordem ética, as 

desigualdades socioeconómicas e as 

mudanças radicais nos mercados; 

– Sistemas de ensino e formação 

acessíveis para todos para promover e 

aproveitar da melhor forma a 

transformação digital da UE e também para 

gerir os riscos da interconectividade 

mundial e das inovações tecnológicas, em 

especial a emergência dos riscos em linha, 

as preocupações de ordem ética, as 

desigualdades socioeconómicas e as 

mudanças radicais nos mercados; 

 

Alteração  23 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – n.º 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.5. – parágrafo 2 – travessão 1 
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Texto da Comissão Alteração 

– Tecnologias e sistemas para 

infraestruturas de serviços e redes 

inteligente, fiáveis e eficientes do ponto de 

vista energético (conectividade para além 

da 5G, infraestruturas definidas por 

software, Internet das Coisas, 

infraestruturas de computação em nuvem, 

computação cognitiva em nuvem), 

permitindo capacidades em tempo real, 

virtualização e gestão descentralizada 

(rádio ultrarrápida e flexível, computação 

de proximidade), cadeias de blocos, 

conhecimentos e contextos partilhados); 

– Tecnologias e sistemas testados de 

forma independente e comprovadamente 

seguros para infraestruturas de serviços e 

redes inteligente, fiáveis e eficientes do 

ponto de vista energético (conectividade 

para além da 5G, infraestruturas definidas 

por software, Internet das Coisas, 

infraestruturas de computação em nuvem, 

computação cognitiva em nuvem), 

permitindo capacidades em tempo real, 

virtualização e gestão descentralizada 

(rádio ultrarrápida e flexível, computação 

de proximidade), cadeias de blocos, 

conhecimentos e contextos partilhados); 

Justificação 

Várias fontes reconhecidas manifestaram preocupações em matéria de segurança 

relacionadas com a implantação da 5G. Antes de se tornar uma nova disputa política, é 

necessário testar esta tecnologia de forma independente e garantir que não tem quaisquer 

efeitos nocivos nos seres humanos. 

 

Alteração  24 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – n.º 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.6. – parágrafo 2 – travessão 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

– Megadados: analítica de dados de 

extremo desempenho; «privacidade desde a 

conceção» na análise de megadados 

pessoais e confidenciais;  tecnologias de 

plataformas de dados em escala real para 

reutilização de dados abertos, industriais e 

pessoais; gestão de dados, 

interoperabilidade e ferramentas de 

ligação;  aplicações de dados para os 

desafios globais; 

– Megadados: analítica de dados de 

extremo desempenho; «privacidade desde a 

conceção» na análise de megadados 

pessoais e confidenciais; tecnologias de 

plataformas de dados em escala real para 

reutilização de dados abertos, industriais e 

pessoais; gestão de dados, 

interoperabilidade e ferramentas de 

ligação; aplicações de dados para os 

desafios globais; conservação de dados, 

implicações ambientais e formas de 

reduzir o impacto; 

 

Alteração  25 
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Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – n.º 4 – ponto 4.2 – ponto 4.2.2. – parágrafo 2 – travessão 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

– Tecnologias e soluções no domínio 

das energias renováveis para produção de 

eletricidade, aquecimento e refrigeração, 

combustíveis para os transportes e vetores 

intermediários sustentáveis a várias escalas 

e fases de desenvolvimento, adaptados às 

condições geográficas e aos mercados, 

tanto na UE como a nível mundial; 

– Tecnologias e soluções fiáveis no 

domínio das energias renováveis para 

produção de eletricidade, aquecimento e 

refrigeração, combustíveis para os 

transportes e vetores intermediários 

sustentáveis a várias escalas e fases de 

desenvolvimento, adaptados às condições 

geográficas e aos mercados, tanto na UE 

como a nível mundial; 

Justificação 

Uma vez que só é eficiente quando o vento sopra, a energia eólica não é, por si só, fiável 

como fonte primária. Pelo menos em terra, a evolução tecnológica mais fiável deverá ser a 

combinação de energia eólica e energia hidroelétrica, tal como está a funcionar atualmente 

na Alemanha (https://www.ge.com/reports/unique-combo-wind-hydro-power-revolutionize-

renewable-energy/). 

 

Alteração  26 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – n.º 5 – ponto 5.2 – ponto 5.2.3. – parágrafo 2 – travessão 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

– Métodos, tecnologias e ferramentas 

para uma produção sustentável e resiliente 

na agricultura e silvicultura; 

– Métodos, tecnologias e ferramentas 

para uma produção sustentável e resiliente 

na agricultura, na silvicultura e na 

agrossilvicultura; 

 

Alteração  27 

Proposta de decisão 

Anexo I – pilar II – n.º 6 – ponto 6.2 – ponto 6.2.2. – parágrafo 2 – ponto 1 – travessão 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

– Apoio científico e técnico a 

políticas para melhorar a saúde pública e os 

sistemas de cuidados de saúde, incluindo 

avaliação de dispositivos médicos e de 

tecnologias da saúde, bases de dados e 

– Apoio científico e técnico a 

políticas para melhorar e disponibilizar a 

preços acessíveis para todos a saúde 

pública e os sistemas de cuidados de saúde, 

incluindo avaliação de dispositivos 
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digitalização; médicos e de tecnologias da saúde, bases 

de dados e digitalização; 
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