
AD\607169PT.doc PE 367.927v03-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão da Cultura e da Educação

2005/0188(CNS)

21.3.2006

PARECER
da Comissão da Cultura e da Educação

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa ao programa específico 
“Capacidades” para execução do 7º programa-quadro (2007-2013) da 
Comunidade Europeia de actividades em matéria de investigação, 
desenvolvimento tecnológico e demonstração
(COM(2005)0443 –C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

Relator de parecer: Giovanni Berlinguer



PE 367.927v03-00 2/13 AD\607169PT.doc

PT

PA_Leg



AD\607169PT.doc 3/13 PE 367.927v03-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. A ciência e a investigação devem desempenhar uma função crucial na realização da 
sociedade do conhecimento, que a Europa determinou que seria edificada através da
Estratégia de Lisboa.

2. A investigação científica deve ser primordialmente entendida como acréscimo do
saber. A investigação e o saber, cujos fundamentos são extraídos de sistemas 
educativos e de formação profundamente inspirados na cultura humanística europeia, 
devem manter-se associadas a valores de participação cívica e de crescimento global 
da sociedade.

3. Cumpre defender uma cultura da ciência, do saber e da investigação, sobretudo a nível 
comunitário, e divulgar esta mensagem cultural: a investigação é cultura, e não 
somente factor de competitividade, devendo ser este o objectivo das políticas 
europeias em matéria de investigação.

4. Na Europa, a investigação encontra-se numa situação preocupante, sendo que, se não 
forem introduzidas correcções, se incorre no risco de que o crescimento económico
abrande;

5. Continua a aumentar o fosso com outros países tradicionalmente mais avançados 
(EUA e Japão) e também com os novos (China e Índia); cumpre racionalizar a 
estratégia, no intuito de que seja possível colaborar com outros países no quadro da 
política europeia para a investigação científica.

6. A investigação científica e o desenvolvimento tecnológico são cada vez mais
importantes para o bom funcionamento da sociedade.

7. A investigação desempenha um papel fundamental na aplicação das políticas 
governamentais e constitui um dos elementos mais importantes do processo de decisão 
política. As opções políticas em matéria de saúde, de desenvolvimento sustentável, de 
segurança nuclear e de biodiversidade devem assentar necessariamente em sólidos 
conhecimentos científicos.

8. É necessária uma maior interacção entre o programa-quadro e os Fundos Estruturais, 
de forma a evitar colisões entre as modalidades de financiamento destinadas à 
excelência e as orientadas para a coesão.

9. "A Ciência na Sociedade" deve constituir um componente importante do novo 
programa-quadro, em particular no quadro da acção "Jovens e Ciência".

10. Se o orçamento proposto pela Comissão for mantido, o programa "Capacidades", 
estruturado em seis áreas de intervenção, poderá aumentar a capacidade de 
investigação e inovação em toda a Europa.    

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 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, em observância da 
diversidade ética e cultural.

Justificação

A investigação encontra-se mais do que nunca numa situação de tensão, umas vezes fecunda, 
outras destrutiva, entre os progressos impressionantes que tem cumprido e a sociedade, a sua 
estrutura económica, política e cultural. Devemos deter-nos nas questões que a ética e a 
diversidade de pontos de vista culturais suscitam ao mundo da investigação.

Alteração 3
  

1 Ainda não publicado em JO.
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Considerando 10

(10) O programa-quadro deve contribuir 
para a promoção do desenvolvimento 
sustentável.

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 4
Considerando 11 bis (novo)

(11 bis) A fim de simplificar os concursos e 
de reduzir os respectivos custos, a 
Comissão deveria criar, numa base de 
dados, as condições necessárias à 
notificação dos participantes nos 
concursos.  

Justificação

A presente alteração visa facilitar o acesso dos estabelecimentos europeus de investigação e 
dos interessados no concurso ao programa.

Alteração 5
Artigo 7, nº 3 bis (novo)

3 bis. A Comissão velará pela avaliação dos 
resultados da investigação e dará conta do 
seu contributo para uma sociedade de 
conhecimento dinâmica na Europa. 

Justificação

Cumpre à Comissão ilustrar que o objectivo do Programa, que consiste na criação de uma 
sociedade de conhecimento dinâmica na Europa, foi efectivamente alcançado.

Alteração 6
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 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 
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presente programa.

Justificação

A Comissão estabelece aqui disposições aplicáveis a um processo de comitologia no âmbito 
da cooperação com o Conselho. Afigura-se judicioso informar igualmente o segundo ramo da 
Autoridade Orçamental sobre a execução do programa.

Alteração 7
Artigo 8, nº 5 bis (novo)

5 bis. A Comissão apresentará às 
instituições competentes, para efeitos de 
nova apreciação, o presente acto jurídico, 
bem como um relatório sobre a execução 
do programa específico, num prazo que 
permita a conclusão, até finais de 2010, do 
procedimento que altera o presente acto 
jurídico. 

Justificação

A revisão do acto jurídico durante a sua prevista vigência (revisão intercalar) propicia a 
possibilidade de reagir a dificuldades de aplicação, bem como a outro tipo de problemas, no 
âmbito de uma avaliação e eventual rectificação. Tendo em conta a fase de arranque do 
programa, que se verifica na prática, deverá proceder-se à revisão um ano após conclusão de 
metade do período de programação. Tal tem por objectivo viabilizar uma avaliação mais 
fiável.

Alteração 8
Anexo I, ponto 1, "Objectivo"

Optimizar a utilização e o desenvolvimento 
das melhores infra-estruturas de investigação 
existentes na Europa e contribuir para a 
criação em todos os domínios científicos e 
tecnológicos de novas infra-estruturas de 
investigação de interesse pan-europeu (ou 
grande modernização das existentes) 
necessárias para que a comunidade 
científica europeia se mantenha na 
vanguarda do progresso em investigação e 
seja capaz de ajudar a indústria a reforçar 
a sua base de conhecimentos e o seu know-
how tecnológico.

Optimizar a utilização e o desenvolvimento 
das melhores infra-estruturas de investigação 
existentes na Europa e contribuir para a 
criação de novas infra-estruturas de 
investigação, somente após ter sido 
efectuada uma avaliação criteriosa e 
independente no intuito de modernizar as 
existentes. As infra-estruturas em causa são 
necessárias, em particular nas regiões
menos favorecidas da União, para 
aumentar o saber e o desenvolvimento 
tecnológico na sociedade.
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Alteração 9
Anexo I, ponto 2, "Abordagem", parágrafo 1

As PME são um elemento fulcral da 
indústria europeia e deveriam ser uma 
componente-chave do sistema de inovação e 
da cadeia de transformação dos 
conhecimentos em novos produtos, 
processos e serviços. Face a uma 
concorrência crescente no mercado interno e 
a nível mundial, as PME europeias 
necessitam de aumentar a sua intensidade de 
conhecimentos e de investigação, de 
expandir geograficamente as suas 
actividades comerciais e de internacionalizar 
as suas redes de conhecimentos. Todos os 
Estados-Membros desenvolvem acções
relevantes para as PME, mas frequentemente 
não incentivam nem apoiam a cooperação 
transnacional em investigação e a 
transferência de tecnologias. São necessárias 
acções a nível da UE para complementar e 
promover o impacto das acções realizadas a 
nível nacional e regional.

As PME são uma componente-chave do 
sistema de inovação e da cadeia de 
transformação dos conhecimentos em novos 
produtos, processos e serviços. Face a uma 
concorrência crescente no mercado interno e 
a nível mundial, as PME europeias 
necessitam de aumentar a sua intensidade de 
conhecimentos e de investigação, de 
expandir geograficamente as suas 
actividades comerciais e de internacionalizar 
as suas redes de conhecimentos. Todos os 
Estados-Membros desenvolvem acções 
relevantes para as PME, mas frequentemente 
não incentivam nem apoiam a cooperação 
transnacional em investigação e a 
transferência de tecnologias. São necessárias 
acções a nível da UE para complementar e 
promover o impacto das acções realizadas a 
nível nacional e regional.

Alteração 10
Anexo I, ponto 2, "Abordagem", parágrafo 3

Para além destas acções específicas, será 
incentivada e facilitada a participação das 
PME em todo o programa-quadro. As 
necessidades e o potencial de investigação 
das PME são tidos em devida consideração 
no desenvolvimento do conteúdo das áreas 
temáticas do programa “Cooperação”, que 
serão implementadas através de projectos de 
diferentes dimensões e âmbitos em função 
do domínio e do tópico.

Para além destas acções específicas, será 
incentivada e facilitada a participação das 
PME em todo o programa-quadro. Serão 
aplicados, sobretudo às PME, 
procedimentos administrativos mais 
simples e claros, e serão igualmente 
reduzidos os custos para as PME que 
beneficiem dos instrumentos do 
programa-quadro. As necessidades e o 
potencial de investigação das PME são tidos 
em devida consideração no desenvolvimento 
do conteúdo das áreas temáticas do 
programa “Cooperação”, que serão 
implementadas através de projectos de 
diferentes dimensões e âmbitos em função 
do domínio e do tópico.

Alteração 11
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Anexo I, ponto 3, "Objectivos"

Reforçar o potencial de investigação das 
regiões europeias, em especial incentivando 
e apoiando o desenvolvimento, em toda a 
Europa, de “agregados regionais centrados 
na investigação” que associem autoridades 
regionais, universidades, centros de 
investigação, empresas e outras partes 
interessadas relevantes.

Reforçar o potencial de investigação das 
regiões europeias, em especial incentivando 
e apoiando o desenvolvimento, em toda a 
Europa, de “agregados regionais centrados 
na investigação” que associem autoridades 
regionais, universidades, centros de 
investigação, empresas e outras partes 
interessadas relevantes. As regiões do 
conhecimento devem assumir um papel 
cada vez mais relevante em matéria de 
investigação e inovação, no intuito de 
aumentar a coesão.

Alteração 12
Anexo I, ponto 3, "Objectivos", parágrafo 1 bis (novo)

Fomentar a territorialização das políticas 
de investigação, adaptando-as ao contexto 
socioeconómico específico.

Alteração 13
Anexo I, ponto 3, "Actividades", parágrafo 3

“Mentoria" de regiões com um perfil de 
investigação menos desenvolvido por parte 
de regiões altamente desenvolvidas, para 
fins de constituição de agregados centrados 
na I&D. Consórcios regionais transnacionais 
mobilizarão e associarão intervenientes em 
investigação nos meios académico, 
industrial e governamental, a fim de 
apresentar soluções de “orientação” com e 
para regiões tecnologicamente menos 
desenvolvidas.

“Mentoria" de regiões com um perfil de 
investigação menos desenvolvido por parte 
de regiões altamente desenvolvidas, para
fins de constituição de agregados centrados 
na I&D. Consórcios regionais transnacionais 
mobilizarão e associarão intervenientes em 
investigação nos meios académico, 
industrial e governamental, a fim de 
apresentar soluções de “orientação” com e 
para regiões tecnologicamente menos 
desenvolvidas. No quadro desta 
"mentoria", deverão ser previstas medidas 
para uma maior colaboração com as 
comunidades científicas dos novos Estados-
Membros.

Alteração 14
Anexo I, ponto 3, "Actividades", parágrafo 5
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Será também prestado apoio a actividades 
que promovam um intercâmbio de 
informações sistemático e recíproco, bem 
como interacções entre projectos similares e, 
quando adequado, com acções de outros 
programas comunitários relevantes (por 
exemplo, workshops de análise e de síntese, 
mesas redondas, publicações).

Será também prestado apoio a todas as 
actividades que promovam um intercâmbio 
de informações sistemático e recíproco, bem 
como interacções entre projectos similares e
com as acções de outros programas 
comunitários relevantes. Serão, por 
conseguinte, organizados seminários de 
análise e de síntese, assim como mesas-
redondas, e promovidas publicações em 
papel e a partir de sítios Internet para uma 
maior circulação das informações.

Alteração 15
Anexo I, ponto 5, "Objectivo", parágrafo 1 bis (novo)

Conferir coerência às actividades de 
previsão, de inovação científica rápida e de 
alerta científico e tecnológico, de estudo 
socioeconómico e de avaliação das opções  
no plano científico e tecnológico, levadas a 
efeito aos níveis nacional e europeu.

Alteração 16
Anexo I, ponto 5, "Abordagem", parágrafo 3

Para atingir este objectivo, é imperativo que 
seja criado um ambiente social e cultural 
propício à realização de trabalhos de 
investigação bem sucedidos e passíveis de 
exploração. Tal significa a tomada em 
consideração de preocupações e 
necessidades societais legítimas, implicando 
um maior debate democrático com um 
público mais empenhado e informado e 
melhores condições para escolhas colectivas 
sobre questões científicas. Deveria 
igualmente estabelecer-se um clima 
favorável às vocações científicas, lançar-se 
uma nova vaga de investimentos em 
investigação e assegurar-se a subsequente 
difusão dos conhecimentos em que assenta a 
estratégia de Lisboa.

Para atingir este objectivo, é imperativo que 
seja criado um ambiente social e cultural 
propício à realização de trabalhos de 
investigação bem sucedidos e passíveis de 
exploração. Tal significa a tomada em 
consideração de preocupações e 
necessidades societais legítimas, implicando 
um maior debate democrático com um 
público mais empenhado e informado e 
melhores condições para escolhas colectivas 
sobre questões científicas. Deveria 
igualmente estabelecer-se um clima 
favorável às vocações científicas, lançar-se 
uma nova vaga de investimentos em 
investigação e assegurar-se a subsequente 
difusão dos conhecimentos em que assenta a 
estratégia de Lisboa. As questões "ciência e 
sociedade" (como as relações existentes 
entre tecnologia, emprego e trabalho, ou as 
grandes opções em matéria de energia, de 
ambiente ou de saúde) devem assumir cada 
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vez mais uma dimensão europeia.

Alteração 17
Anexo I, ponto 5, "Abordagem", parágrafo 6, ponto 4 bis (novo)

• os custos onerosos das publicações 
científicas e académicas, que obstam ao 
progresso científico.

Alteração 18
Anexo I, ponto 5, "Abordagem", parágrafo 7, travessão 8

– renovar a comunicação científica, 
favorecendo meios modernos para alcançar 
um maior impacto, ajudando os cientistas a 
trabalhar em estreita colaboração com 
profissionais dos meios de comunicação.

– renovar a comunicação científica, 
favorecendo meios modernos para alcançar 
um maior impacto, ajudando os cientistas a 
trabalhar em estreita colaboração com 
profissionais dos meios de comunicação, 
sobretudo das novas tecnologias da 
informação e da comunicação.

Alteração 19
Anexo I, ponto 5, "Segunda linha de acção", rubrica "Jovens e Ciência", parágrafo 1, parte 

introdutória

As actividades serão concebidas de modo a 
atrair mais jovens para as carreiras 
científicas, a promover ligações entre 
gerações e a elevar o nível geral de literacia 
científica. A cooperação e intercâmbios 
europeus concentrar-se-ão em métodos de 
ensino da ciência adaptados a públicos 
jovens e no apoio a professores de ciências 
(conceitos, materiais), desenvolvendo 
ligações entre as escolas e a vida 
profissional. Além disso, poderão ser 
apoiados eventos com um vasto âmbito 
europeu que reúnam cientistas eminentes -
como modelos a seguir - e jovens aspirantes 
a cientistas. Será contemplada a investigação 
subjacente, tomando em consideração os 
contextos sociais e os valores culturais. 
Foram seleccionados três aspectos:

As actividades serão concebidas de modo a 
atrair mais jovens para as carreiras 
científicas, a promover ligações entre 
gerações, a elevar o nível geral de literacia 
científica e, sobretudo, a analisar os 
factores que induzem os jovens a não 
prosseguirem uma carreira nas áreas 
científicas e tecnológicas. A cooperação e 
intercâmbios europeus concentrar-se-ão em 
métodos de ensino da ciência adaptados a 
públicos jovens e no apoio a professores de 
ciências (conceitos, materiais), 
desenvolvendo ligações entre as escolas e a 
vida profissional. Além disso, poderão ser 
apoiados eventos com um vasto âmbito 
europeu que reúnam cientistas eminentes -
como modelos a seguir - e jovens aspirantes 
a cientistas. Será contemplada a investigação 
subjacente, tomando em consideração os 
contextos sociais e os valores culturais. 
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Foram seleccionados três aspectos:

Justificação

Nos últimos anos, o número de jovens europeus que optaram por efectuar estudos de 
natureza científica tem vindo a diminuir, precisamente numa altura em que a Europa 
necessita de aumentar a sua capacidade no campo da ciência e da tecnologia. Esta situação é 
agravada pelo facto de as universidades europeias não disporem de quadros suficientes nos 
seus organigramas para substituírem os docentes em final de carreira e por serem menos 
numerosos os diplomados nas áreas científicas e tecnológicas que procuram trabalho como 
investigadores. Para incentivar mais jovens a seguirem uma carreira nas áreas científicas, é 
necessário compreender aquilo que os afasta.

Alteração 20
Anexo I, ponto 5, "Segunda linha de acção", rubrica "Jovens e Ciência", parágrafo 1, 

travessão 3 bis (novo)

– Intensificação, a todos os níveis, do 
ensino científico nos sistemas nacionais da 
União;

Justificação

Segundo o Eurobarómetro, de forma genérica os jovens europeus têm uma percepção 
positiva da ciência e da tecnologia, o que sustém bem a comparação com dados análogos 
relativos às gerações precedentes. As razões da diminuição do interesse pelos estudos 
científicos parecem prender-se com o modo como a ciência é ensinada nas escolas, com a 
complexidade das matérias e com a aparente escassez de perspectivas aliciantes em termos 
de carreira. Cumpre, por conseguinte, intensificar a todos os níveis o ensino científico nos 
sistemas nacionais da União. 

Alteração 21
Anexo I, ponto 5, "Segunda linha de acção", rubrica "Jovens e Ciência", parágrafo 1, 

travessão 3 ter (novo)

– Financiamento de concursos para jovens 
estudantes das escolas secundárias, 
universitários e doutorandos.

Justificação

Há que incrementar e financiar anualmente a realização de concursos para jovens estudantes 
liceais, universitários e doutorandos, a fim de despertar nos jovens o desejo de seguirem uma 
carreira científica.
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Alteração 22
Anexo I, ponto 5, "Terceira linha de acção", parágrafo 1, travessão 5

– promoção da comunicação científica e da 
investigação transnacional de excelente 
qualidade por meio de prémios populares;

– promoção da comunicação científica e da 
investigação transnacional de excelente 
qualidade por meio de prémios populares e 
através da instituição da Semana da 
Cultura Científica;

Justificação

Importa instituir em todos os países membros a Semana da Cultura Científica para divulgar e 
difundir a cultura científica e estabelecer relações de comunicação entre escolas, 
universidades, organismos de investigação (públicos e privados) e empresas.

Alteração 23
Anexo I, ponto 5, "Terceira linha de acção" bis (nova)

Terceira linha de acção (bis): 
Multilinguismo
As acções visarão intensificar, no âmbito 
do programa-quadro, as actividades de 
investigação e desenvolvimento tecnológico 
relativas às tecnologias da sociedade da 
informação no campo linguístico, bem 
como promover a ciência e a tecnologia em 
matéria de multilinguismo.
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Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth 
Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila 
Novak, Doris Pack, Rolandas Pavilionis, Zdzisław Zbigniew 
Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Nikolaos Sifunakis, 
Helga Trüpel, Henri Weber e Thomas Wise

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Gyula Hegyi, Mario Mauro e Jaroslav Zvěřina

Suplente(s) (nº 2 do art. 178º) presente(s) 
no momento da votação final
Observações (dados disponíveis numa 
única língua)
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