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BREVE JUSTIFICAÇÃO

1. O programa específico visa promover e apoiar a elevada qualidade da investigação 
europeia através de uma colaboração mais estreita entre centros de investigação, 
universidades, organismos públicos e indústria, incluindo as PME. A cooperação, a troca 
de informações e de conhecimentos são elementos fundamentais para garantir à 
investigação a criatividade, a liberdade e o desenvolvimento necessários às descobertas. É 
importante que nos projectos que prevêem uma cooperação entre indústria e universidade 
ou centros de investigação não exista uma orientação declaradamente centrada no 
benefício económico. A autonomia na identificação das prioridades das investigações 
deve ser garantida às Universidades e não deve ser sujeita às exigências da indústria.  

2. A investigação de base, muitas vezes descurada pelas empresas - mas sem a qual não pode 
existir uma investigação aplicada -, deve ser incentivada também nas parcerias com as 
indústrias e as PME, e deve ter características de acessibilidade e possibilidade de 
usufruto para todos os cidadãos.

3. Embora reconhecendo que as patentes podem possibilitar investimentos na investigação, e 
que os direitos de propriedade intelectual podem contribuir para o financiamento da 
investigação, é absolutamente necessário evitar monopólios em determinados sectores, 
limitar as patentes radiais, reduzir o período durante o qual uma descoberta é sujeita a 
patente. É necessário ainda que a Europa se empenhe a nível internacional a fim de 
estabelecer limites ao que é patenteável (seres vivos, DNA e genoma humano). No sector
farmacológico, as patentes e os preços não devem impedir um acesso mais equitativo aos 
cuidados de saúde e, em caso de graves epidemias, podem ser suspensos, como já foi
decidido para doenças como a SIDA, com base nos acordos da OMC.

4. A investigação financiada no âmbito do 7º PQ e a investigação efectuada nas 
Universidades ou com financiamentos públicos, devem ter as características de 
acessibilidade, de difusão e de partilha do conhecimento e das informações. A 
investigação europeia deve ter como objectivo o aumento do conhecimento e o bem 
comum.

5. No âmbito dos projectos de cooperação internacionais previstos no 7º PQ, o valor 
acrescentado decorrente da troca de experiências e do conhecimento recíproco, e a 
elaboração e a realização de projectos de investigação comuns devem ser os critérios
principais de base da cooperação científica.

6. As novas tecnologias de comunicação e de informação podem constituir um instrumento 
extraordinário para promover o direito a comunicar, a participar, a aceder e receber
informações. Os projectos TIC do 7º PQ devem contribuir para reduzir a disparidade 
digital, ligada às diferentes oportunidades de acesso, entre países e dentro dos países, entre
o Norte e o Sul do mundo, às tecnologias e aos conhecimentos que permitem a sua 
utilização.

ALTERAÇÕES
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A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 4

(4) O programa-quadro deve complementar 
as actividades realizadas nos 
Estados-Membros, bem como outras acções 
comunitárias necessárias para o esforço 
estratégico geral de implementação dos 
objectivos da agenda de Lisboa, 
especialmente em paralelo com as acções 
relativas aos Fundos Estruturais, agricultura, 
ensino, formação, competitividade e 
inovação, indústria, saúde, protecção do 
consumidor, emprego, energia, transportes e 
ambiente.

(4) O programa-quadro deve complementar 
as actividades realizadas nos 
Estados-Membros, bem como outras acções 
comunitárias necessárias para o esforço 
estratégico geral de implementação dos 
objectivos da agenda de Lisboa, 
especialmente em paralelo com as acções 
relativas aos Fundos Estruturais, agricultura, 
ensino, formação, cultura, competitividade e 
inovação, indústria, saúde, protecção do 
consumidor, emprego, energia, transportes e 
ambiente.

Alteração 2
Considerando 8

(8) Nos termos do artigo 170º do Tratado, a 
Comunidade concluiu uma série de acordos 
internacionais no domínio da investigação, 
pelo que devem ser envidados esforços para 
intensificar a cooperação internacional em 
investigação com vista a uma maior 
integração comunitária na comunidade de 
investigação a nível mundial. Em 
consequência, o presente programa 
específico deve estar aberto à participação 
de países que tenham concluído os acordos 
necessários para o efeito e deve também
estar aberto, a nível de projectos e com base 
em benefícios mútuos, à participação de 
entidades de países terceiros e de 
organizações internacionais para fins de 
cooperação científica.

(8) Nos termos do artigo 170º do Tratado, a 
Comunidade concluiu uma série de acordos 
internacionais no domínio da investigação, 
pelo que devem ser envidados esforços para 
intensificar a cooperação internacional em 
investigação com vista a uma maior 
integração comunitária na comunidade de 
investigação a nível mundial. Em 
consequência, o presente programa 
específico deve estar aberto à participação 
de países que tenham concluído os acordos 
necessários para o efeito e, além disso,
reforçar a cooperação com países que não 
tenham concluído acordos nesse sentido, 
prevendo, a nível de projectos e com base 
no bem comum e nos benefícios mútuos, a 
participação de entidades de países terceiros 
e de organizações internacionais para fins de 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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cooperação científica.

Alteração 3
Considerando 9

(9) As actividades de investigação realizadas 
no âmbito do presente programa devem 
respeitar os princípios éticos fundamentais, 
incluindo os consagrados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia.

(9) As actividades de investigação realizadas 
no âmbito do presente programa devem 
respeitar os princípios éticos fundamentais, 
incluindo os consagrados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, e 
reiterar o valor cívico e humanístico da 
investigação, no respeito da diversidade 
ética e cultural.

Justificação

Hoje mais do que nunca, a investigação sofre uma tensão, por vezes fecunda por vezes 
destrutiva, entre os seus impressionantes progressos e a sociedade, a sua estrutura 
económica, política e cultural. É necessário ponderar as questões levantadas pela ética e 
pela pluralidade dos pontos de vista culturais ao mundo da investigação.

Alteração 4
Considerando 10

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 5
Considerando 11 bis (novo)

(11 bis) Para efeitos de simplificação e de 
redução dos custos dos concursos, a 
Comissão deverá criar as condições para 
notificar os participantes nesses concursos 
numa base de dados.

Justificação

Simplificação do acesso ao programa para os estabelecimentos de investigação europeus e 
demais interessados nos concursos.

Alteração 6
Artigo 7, nº 3 bis (novo)
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3 bis. A Comissão assegurará a avaliação 
dos resultados da investigação e prestará 
informações sobre o seu contributo para 
uma sociedade do conhecimento dinâmica 
na Europa.

Justificação

A Comissão deverá mostrar que se logrou efectivamente o objectivo do programa de 
estabelecer uma sociedade do conhecimento dinâmica.

Alteração 7
Artigo 8, nº 5

5. A Comissão informará regularmente o 
comité sobre os progressos gerais 
verificados na execução do programa 
específico, incluindo informação sobre todas 
as acções de IDT financiadas ao abrigo do 
presente programa.

5. A Comissão informará regularmente o 
comité e a comissão competente quanto à 
matéria de fundo do Parlamento Europeu 
sobre os progressos gerais verificados na 
execução do programa específico, incluindo 
informação sobre todas as acções de IDT 
financiadas ao abrigo do presente programa.

Justificação

Apresentação pela Comissão de disposições relativas ao processo de comitologia no âmbito 
da cooperação com o Conselho. Seria pertinente informar igualmente o segundo ramo da 
autoridade orçamental sobre a execução do programa.

Alteração 8
Artigo 8, nº 5 bis (novo)

5 bis. A Comissão apresentará aos órgãos 
competentes o presente acto bem como um 
relatório sobre a execução do programa 
específico, para nova apreciação, em 
devido tempo por forma a permitir que o 
processo tendente à modificação do 
presente acto jurídico possa estar concluído 
em finais de 2010.

Justificação

A revisão do acto jurídico durante o período de vigência previsto (revisão intercalar) oferece 
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a possibilidade de, no âmbito da avaliação e no caso de uma eventual modificação, reagir 
aos entraves à sua aplicação e a outras situações. Considerando que, na prática, é 
necessária uma fase de lançamento, o prazo para a apreciação é fixado para um ano depois 
de decorrida metade do período de vigência do programa, o que permitirá uma avaliação 
mais fiável.

Alteração 9
Anexo I, objectivos científicos e tecnológicos, e grandes linhas dos temas e actividades, 

parágrafo 2

O objectivo primordial é contribuir para o 
desenvolvimento sustentável no contexto da 
promoção da investigação ao mais elevado 
nível de excelência.

A investigação deve, antes de mais, 
orientar-se para o desenvolvimento do 
saber. O objectivo primordial é contribuir 
para o desenvolvimento do saber bem como 
para o desenvolvimento sustentável no 
contexto da promoção da investigação ao 
mais elevado nível de excelência. A 
investigação é um instrumento 
fundamental para favorecer a
inclusão social, a participação e a 
cidadania activa, o crescimento económico, 
a competitividade, a saúde e a qualidade de 
vida.

Justificação

A investigação e a ciência estão cada vez mais interligadas com a competitividade, a 
economia ou os contributos e os benefícios para as indústrias. A investigação científica deve 
ser entendida antes de mais como o desenvolvimento do saber.

Alteração 10
Anexo I, objectivos científicos e tecnológicos, linhas de orientação gerais dos temas e das 

actividades, parágrafo 2 bis (novo)

Em presença de parcerias 
universidade-indústria, a Comissão 
comprometer-se-á a divulgar os resultados 
da investigação de base e aplicada, quando 
estes sejam de interesse público e 
orientados para o bem comum.

Justificação

Para honrar os compromissos da Agenda de Lisboa, a investigação europeia deveria ter 
como prioridade a difusão e a democratização do saber. Nos projectos financiados no âmbito 
do 7º PQ que prevêem a colaboração entre a indústria e a universidade, deveriam ser 
garantidas quer a investigação sobre temas que não têm repercussões industriais directas, 
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quer a acessibilidade e o usufruto dos resultados da investigação para todos os cidadãos, em 
particular quando esses resultados contribuem para melhorar e desenvolver a sociedade.

Alteração 11
Anexo I, objectivos científicos e tecnológicos, linhas de orientação gerais dos temas e das 

actividades, Difusão, transferência de conhecimentos e maior envolvimento, quarto travessão
4 bis (novo)

- Iniciativas específicas de ensino 
organizadas em cooperação com as redes 
existentes de operadores (administrações 
públicas, utilizadores, indústria, sociedade 
civil) que visam recolher e divulgar
experiências positivas bem como 
"fracassos" como parte integrante da 
implementação do projecto a partir do qual 
é fundamental aprender;

Alteração 12
Anexo I, objectivos científicos e tecnológicos, linhas de orientação gerais dos temas e das 

actividades, Cooperação internacional, parágrafo 1

As acções de cooperação internacional 
apoiarão uma política científica e 
tecnológica internacional com dois
objectivos interdependentes:

As acções de cooperação internacional 
apoiarão uma política científica e 
tecnológica internacional com três
objectivos interdependentes:

Alteração 13
Anexo I, objectivos científicos e tecnológicos, linhas de orientação gerais dos temas e das 

actividades, Cooperação internacional, parágrafo 1, travessão 1

– Apoiar e promover a competitividade 
europeia através de parcerias estratégicas de 
investigação com países terceiros, incluindo 
economias altamente industrializadas e 
emergentes em domínios científicos e 
tecnológicos, mediante a contratação dos 
melhores cientistas de países terceiros para
trabalhar na Europa e com a Europa;

– Apoiar e promover projectos de 
investigação de valor universal através de 
parcerias estratégicas de investigação com 
países terceiros, incluindo economias 
altamente industrializadas e emergentes em 
domínios científicos e tecnológicos, 
apoiando a mobilidade dos cientistas de 
países terceiros a fim de criar as melhores 
condições para poderem trabalhar na 
Europa e com a Europa e facilitando 
posteriormente o regresso aos seus países 
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de origem;

Justificação

É necessário favorecer a permeabilidade do sistema de investigação europeu aos 
investigadores estrangeiros, criando condições óptimas para lhes permitirem, uma vez 
regressados aos seus países de origem, continuarem a colaborar com a Europa e fazer 
desfrutar os resultados das investigações conjuntas. Para além disso, nos projectos de 
cooperação internacional, quer entre países, quer entre equipas mistas de investigadores,  
será necessário ter em conta as prioridades de um modo equitativo e equilibrado.

Alteração 14
Anexo I, objectivos científicos e tecnológicos, linhas de orientação gerais dos temas e das 

actividades, Cooperação internacional, parágrafo 1, travessão 1 bis (novo)

- Prever que os resultados e as vantagens
de investigações de valor universal sejam
acessíveis e possam ser usufruídos em
grande escala;

Alteração 15
Anexo I, objectivos científicos e tecnológicos, linhas de orientação gerais dos temas e das 

actividades, Cooperação internacional, parágrafo 1, travessão 2

– Abordar problemas específicos que os 
países terceiros enfrentam ou que sejam de 
carácter global, com base no interesse e 
benefício mútuos.

– Abordar problemas específicos que os 
países terceiros enfrentam ou que sejam de 
carácter mundial, reforçando o conceito de 
cooperação global, (supressão) de partilha 
dos conhecimentos e das informações.

Alteração 16
Anexo I, objectivos científicos e tecnológicos, linhas de orientação gerais dos temas e das 

actividades, Cooperação internacional, parágrafo 2

A política de cooperação científica 
internacional da UE salientará e 
desenvolverá a cooperação, a fim de gerar, 
partilhar e utilizar conhecimentos através de 
parcerias de investigação equitativas que 
tomem em consideração o país, o contexto 
regional e socioeconómico e a base de 

A política de cooperação científica 
internacional da UE salientará e 
desenvolverá a cooperação, a fim de gerar, 
partilhar e utilizar conhecimentos através de 
parcerias de investigação equitativas que 
tomem em consideração o país, o contexto
internacional, regional e socioeconómico e 
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conhecimentos dos países parceiros. A 
abordagem estratégica destina-se a promover 
a competitividade da UE e o 
desenvolvimento sustentável global através 
de parcerias desse tipo entre a UE e países 
terceiros a nível bilateral, regional e global, 
com base no interesse e benefício mútuos. 

a base de conhecimentos e das prioridades 
europeias e dos países parceiros. A 
abordagem estratégica destina-se a promover 
a competitividade da UE e o 
desenvolvimento sustentável global através 
de parcerias desse tipo entre a UE e países 
terceiros a nível bilateral, regional e global, 
com base no interesse público e colectivo. 

Para tal, deveria ser igualmente promovido o 
papel da UE como interveniente a nível 
mundial, através de programas de 
investigação internacionais multilaterais. As 
acções de cooperação internacional apoiadas 
serão correlacionadas com questões políticas 
prevalentes, a fim de contribuírem para o 
cumprimento dos compromissos 
internacionais da UE e para a partilha dos
valores europeus, competitividade, 
progresso socioeconómico, protecção do 
ambiente e bem-estar no contexto mais vasto 
do desenvolvimento sustentável global.

Para tal, deveria ser igualmente promovido o 
papel da UE como interveniente a nível 
mundial, através de programas de 
investigação internacionais multilaterais. As 
acções de cooperação internacional apoiadas 
serão correlacionadas com questões políticas 
prevalentes, a fim de contribuírem para o 
cumprimento dos compromissos 
internacionais da UE e para a partilha dos 
resultados para melhorar competitividade, 
progresso socioeconómico, protecção do
ambiente e bem-estar no contexto mais vasto 
do desenvolvimento sustentável global.

Alteração 17
Anexo I, Temas, Ponto 1, Abordagem, parágrafo 4 bis (novo)

A prevenção e a informação sobre tudo o 
que diz respeito à saúde dos cidadãos, não 
devem ser apenas da competência dos 
ministérios da saúde, centros de 
investigação e hospitais, é necessário criar 
sinergias com o sector escolar para acções 
orientadas (cursos, projecções, brochuras) 
de educação para a saúde e prevenção das 
doenças.

Alteração 18
Anexo I, Temas, Ponto 3, Objectivo

Melhorar a competitividade da indústria 
europeia e permitir à Europa dominar e 
modelar o futuro desenvolvimento das 
tecnologias da informação e das 
comunicações (TIC) a fim de satisfazer as 
necessidades da sua sociedade e economia. 
As actividades reforçarão a base científica e 

Melhorar a competitividade do sector 
europeu das tecnologias da informação e 
da comunicação (TIC) e permitir à Europa 
criar uma sociedade da informação aberta 
e inclusiva, respeitadora dos direitos 
humanos e das liberdades de expressão, da 
diversidade cultural e linguística, tal como 
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tecnológica da Europa, garantirão a sua 
liderança global no domínio das TIC, 
contribuirão para incentivar e promover a 
inovação através da utilização de TIC e 
garantirão que os respectivos progressos 
sejam rapidamente transformados em 
benefícios para os cidadãos, empresas, 
indústrias e poderes públicos da Europa.

foi estabelecido na Conferência 
Internacional de Tunis sobre as TIC, 
contribuindo ainda para resolver as 
grandes disparidades no que respeita ao 
desenvolvimento das TIC entre países e 
dentro dos países. As actividades reforçarão 
a base científica e tecnológica da Europa, 
garantirão a sua liderança global no domínio 
das TIC, contribuirão para incentivar e 

promover a inovação e o desenvolvimento 
através da utilização de TIC e garantirão que 
os respectivos progressos sejam rapidamente 
transformados em benefícios para os 
cidadãos, as universidades e os centros de 
investigação, empresas, indústrias e poderes 
públicos da Europa e dos países emergentes, 
em vias de desenvolvimento e com os quais 
existem já projectos de cooperação em rede 
(EUMEDIS e EUMEDCONTACT para o 
Mediterrâneo, @LIS para a América 
Latina e ASI@ICT para a Ásia).

Justificação

As novas tecnologias de comunicação e de informação (TIC) desempenham um papel cada 
vez mais proeminente na sociedade contemporânea. Incidem na governação, na instrução, na 
informação, no desenvolvimento industrial, no ambiente, na vida quotidiana de milhões de 
pessoas. A União Europeia deve contribuir para criar uma sociedade da informação na qual 
tecnologias, infra-estruturas e serviços sejam instrumentos ao serviço dos cidadãos. Tornar a 
sociedade da informação aberta e inclusiva significa resolver a grande disparidade entre 
regiões (zonas rurais), categorias sociais (categorias em desvantagem), e entre o Norte e o 
Sul do mundo.

Alteração 19
Anexo I, Temas, Ponto 3, Introdução, parágrafo 1

As tecnologias da informação e das 
comunicações (TIC) desempenham um 
papel único e comprovado na promoção da 
inovação, da criatividade e da 
competitividade de todas as indústrias e 
sectores de serviços. São essenciais para 
enfrentar desafios-chave da sociedade e para 
modernizar serviços públicos, estando 
subjacentes ao progresso em todos os 

As tecnologias da informação e das 
comunicações (TIC) desempenham um 
papel único e comprovado na promoção da 
inovação, da criatividade e da 
competitividade de todas as indústrias e 
sectores de serviços. As TIC podem ainda 
desempenhar um papel importante na 
difusão e no acesso ao saber, ao 
conhecimento e aos resultados da 
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domínios científicos e tecnológicos. Por 
conseguinte, a Europa deve dominar e
moldar o futuro desenvolvimento das TIC e 
garantir que os serviços e produtos à base de 
TIC sejam incorporados e utilizados a fim de 
produzir um máximo de benefícios para os 
cidadãos e empresas. 

investigação. São essenciais para enfrentar 
desafios-chave da sociedade e para 
modernizar serviços públicos, estando 
subjacentes ao progresso em todos os 
domínios científicos e tecnológicos. 
Contribuem para melhorar e diferenciar o 
acesso à informação e devem incentivar a 
participação activa dos cidadãos.
Por conseguinte, a Europa deve incentivar o 
futuro desenvolvimento das TIC num 
sentido aberto e inclusivo e garantir que os 
serviços e produtos à base de TIC sejam 
incorporados e utilizados a fim de produzir 
um máximo de benefícios para os cidadãos e 
empresas. 

Alteração 20
Anexo I, Temas, Ponto 3, Investigação sobre aplicações, travessão 3

– para os poderes públicos: utilização das 
TIC numa abordagem interdisciplinar em 
administrações públicas, combinadas com a 
mudança organizacional e novas 
competências, a fim de proporcionar 
serviços inovadores e centrados no cidadão 
ao dispor de todos; investigação e soluções 
avançadas à base de TIC para melhorar os 
processos democráticos e participativos e o 
desempenho e qualidade dos serviços do 
sector público, bem como a interacção com e 
entre administrações e governos, e para 
apoiar o desenvolvimento de processos 
legislativos e de elaboração de políticas em 
todos os níveis de democracia.

– para os poderes públicos: utilização das 
TIC numa abordagem interdisciplinar em 
administrações públicas, combinadas com a 
mudança organizacional, processos de 
redefinição e novas competências, a fim de 
proporcionar serviços inovadores e 
centrados no cidadão ao dispor de todos; 
investigação e soluções avançadas à base de 
TIC para melhorar os processos 
democráticos e participativos e o 
desempenho e qualidade dos serviços do 
sector público, bem como a interacção com e 
entre administrações e governos, e para 
apoiar o desenvolvimento de processos 
legislativos e de elaboração de políticas em 
todos os níveis de democracia.

Alteração 21
Anexo I, Temas, Ponto 3, Investigação sobre aplicações, as TIC ao serviço dos conteúdos, da 

criatividade e do desenvolvimento pessoal, travessão 2 bis (novo)

- Protecção, conservação e reforço da 
herança cultural, incluindo o habitat 
humano: tecnologias para a gestão 
correcta e sustentável do ambiente 
humano, incluindo áreas construídas, 
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áreas urbanas, paisagem, como também 
para a protecção, conservação e utilização 
optimizada e integração do património 
cultural, incluindo a avaliação do impacto 
ambiental, modelos e instrumentos para a 
avaliação de riscos, técnicas avançadas e 
não destrutivas de diagnóstico de danos, 
novos produtos e metodologias para 
restauração, estratégias de mitigação e 
adaptação para a gestão sustentável dos
bens culturais móveis e imóveis.
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