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BREVE JUSTIFICAÇÃO

O 7º programa-quadro (2007 2013) da Comunidade Europeia de actividades em matéria de 
investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração enquadra-se na estratégia 
integrada para os recursos humanos no domínio da investigação e do desenvolvimento na 
União Europeia.

No que se refere ao princípio da igualdade entre homens e mulheres, a Comissão dos Direitos 
da Mulher e da Igualdade dos Géneros salienta no presente parecer que o contributo potencial 
das mulheres nas áreas científicas ainda não foi suficientemente valorizado, pelo que solicita a 
realização de acções de promoção mais concretas. Na maior parte dos Estados-Membros da 
União Europeia o número de mulheres com uma formação superior é proporcionalmente 
superior ao número de homens com esse grau de formação. Não obstante este resultado a 
nível educativo, o mercado de trabalho regista, no domínio científico, uma predominância 
masculina, constituindo as mulheres uma minoria nas ciências e nos órgãos decisórios sobre 
questões científicas. Por conseguinte, o programa-quadro deveria contribuir para promover 
tanto a escolha das faculdades do ramo científico, incentivando sobretudo a presença das 
mulheres nas disciplinas científicas e nas áreas tecnológicas, como a participação feminina em 
condições de igualdade em todas as disciplinas científicas e a todos os níveis.

Nesta óptica, as actividades de investigação conduzidas no âmbito do presente programa 
deveriam respeitar os princípios éticos fundamentais, nomeadamente os consagrados na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União Europeia, como, por exemplo, o direito à integridade do 
ser humano, a igualdade entre homens e mulheres e a conciliação da vida familiar com a vida 
profissional.

O programa-quadro está estruturado em quatro tipos de actividades. Um deles, intitulado 
"Pessoas", defende a formação e a progressão na carreira das investigadoras e dos 
investigadores. O presente parecer considera que é da máxima importância que o programa 
"Pessoas" vise garantir a integração das questões do género, tenha devidamente em conta o 
princípio da igualdade dos géneros, promovendo, por exemplo, a criação de novas empresas e 
o espírito empresarial feminino, e que estas iniciativas sejam dotadas de recursos financeiros 
adequados.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 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

  
1 Ainda não publicado em JO.
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Alteração 1
Considerando 2

(2) O programa-quadro está estruturado em 
quatro tipos de actividades: cooperação 
transnacional sobre temas definidos por 
políticas (“Cooperação”), investigação por 
iniciativa dos investigadores com base em 
propostas da comunidade de investigação 
(“Ideias”), apoio à formação e progressão na 
carreira dos investigadores (“Pessoas”) e 
apoio a capacidades de investigação 
(“Capacidades”). As actividades no âmbito 
da componente "Pessoas" referentes a acções 
indirectas serão executadas ao abrigo do 
presente programa específico.

(2) O programa-quadro, que se destina às 
investigadoras e aos investigadores, está 
estruturado em quatro tipos de actividades: 
cooperação transnacional sobre temas 
definidos por políticas (“Cooperação”), 
investigação por iniciativa das 
investigadoras e dos investigadores com 
base em propostas da comunidade de 
investigação (“Ideias”), apoio à formação e 
progressão na carreira das investigadoras e
dos investigadores (“Pessoas”) e apoio a 
capacidades de investigação 
(“Capacidades”). As actividades no âmbito 
da componente "Pessoas" referentes a acções 
indirectas serão executadas ao abrigo do 
presente programa específico.

Justificação

Tendo em conta que a proposta da Comissão pretende conceder uma atenção especial à 
integração da dimensão do género, convém precisar que essas actividades dizem respeito
tanto às mulheres como aos homens.

Alteração 2
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, emprego, igualdade de 
oportunidades e de tratamento, 
competitividade e inovação, indústria, saúde, 
protecção do consumidor, emprego, energia, 
transportes e ambiente.

Justificação

A igualdade de oportunidades e de tratamento constitui um princípio essencial das 
Comunidades, que deve ser aplicado para se atingirem os objectivos de Lisboa e para o qual 
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o programa-quadro deverá contribuir.

Alteração 3
Considerando 5

(5) As actividades relativas a inovação e 
PME apoiadas no âmbito do presente 
programa-quadro devem ser 
complementares das realizadas no âmbito do 
programa-quadro “Competitividade e 
inovação”. 

(5) As actividades relativas a inovação e 
PME apoiadas no âmbito do presente 
programa-quadro devem ser 
complementares das realizadas no âmbito do 
programa-quadro “Competitividade e 
inovação” e contribuir para apoiar as 
pequenas empresas familiares e as PME 
dirigidas por mulheres.

Justificação

A dificuldade de acesso a formas adequadas de financiamento pode constituir um obstáculo à 
participação em actividades de investigação, desenvolvimento tecnológico e de 
demonstração, nomeadamente, no que se refere às PME, às pequenas empresas familiares e 
às empresas dirigidas por mulheres.

Alteração 4
Considerando 7

(7) A dimensão internacional constitui uma 
componente fundamental dos recursos 
humanos em investigação e 
desenvolvimento na Europa. Conforme 
estabelecido no artigo 170º do Tratado, o 
presente programa específico estará aberto à 
participação de países que tenham concluído 
os acordos necessários para o efeito e estará 
também 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. Além disso, todas as 
acções, bem como as acções específicas do 
presente programa, estarão abertas à 
participação de investigadores individuais de 
países terceiros.

(7) A dimensão internacional constitui uma 
componente fundamental dos recursos 
humanos em investigação e 
desenvolvimento na Europa. Conforme 
estabelecido no artigo 170º do Tratado, o 
presente programa específico estará aberto à 
participação de países que tenham concluído 
os acordos necessários para o efeito e estará 
também 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. Além disso, todas as 
acções, bem como as acções específicas do 
presente programa, estarão abertas, sem 
qualquer tipo de discriminação, à 
participação de investigadoras e de 
investigadores individuais de países 
terceiros. Importa, para o efeito, 
desenvolver esforços no sentido de acelerar 
o reconhecimento mútuo das qualificações 
profissionais adquiridas em países 
terceiros.
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Justificação

A participação no programa não deve estar subordinada a qualquer tipo de discriminação. 
Além disso, e no intuito de atrair investigadores estrangeiros, afigura-se fundamental 
acelerar o reconhecimento mútuo das qualificações adquiridas em países terceiros, a fim de 
não se subexplorar o potencial humano da investigação e tecnologia na Europa e dificultar a 
livre circulação dos investigadores no território comunitário.

Alteração 5
Considerando 8

(8) 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.

(8) 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, 
como, por exemplo, o direito à integridade 
do ser humano, a igualdade entre homens e 
mulheres ou a possibilidade de conciliar a 
vida familiar com a vida profissional.

Justificação

Uma vez que a proposta da Comissão visa dedicar uma atenção particular à integração da 
dimensão do género, é necessário especificar, sempre que necessário, que as actividades 
dizem respeito aos homens e às mulheres.

Alteração 6
Considerando 9 bis (novo)

(9 bis) O programa-quadro deveria 
contribuir para promover a escolha de
faculdades científicas, incentivando 
sobretudo a presença de mulheres nas 
disciplinas científicas e nas áreas 
tecnológicas.

Justificação

É necessário actuar aos diversos níveis da investigação (formação, carreira, etc.) para visar 
uma política efectiva de igualdade de acesso que permita uma verdadeira política de 
igualdade de oportunidades no sector da investigação. A presente alteração está relacionada 
com a que introduz um novo considerando 13 bis, proposta pela relatora.
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Alteração 7
Considerando 13

(13) Na execução do presente programa é 
necessário prestar uma atenção adequada à 
integração das questões de género, bem 
como, nomeadamente, a questões 
relacionadas com as condições de trabalho, 
transparência dos processos de recrutamento 
e progressão na carreira dos investigadores 
recrutados em projectos e programas 
financiados no âmbito das acções do 
presente programa, constituindo a 
Recomendação da Comissão de 11 de Março 
de 2005 relativa à Carta Europeia do 
Investigador e ao Código de Conduta para o 
Recrutamento de Investigadores um quadro 
de referência nesta matéria.

(13) Na execução do presente programa é 
necessário prestar uma atenção adequada à 
integração das questões relativas à 
igualdade de tratamento e de oportunidades 
entre mulheres e homens, à igualdade de 
direitos, mediante dotações financeiras 
adequadas, bem como, nomeadamente, a 
questões relacionadas com as condições de 
trabalho, a fim de permitir, nomeadamente, 
a conciliação da vida familiar com a vida 
profissional, a transparência e a não
descriminação nos processos de 
recrutamento e progressão na carreira das 
investigadoras e dos investigadores, tendo 
especialmente em conta as necessidades 
dos investigadores portadores de 
deficiência, recrutados em projectos e 
programas financiados no âmbito das acções 
do presente programa, constituindo a 
Recomendação da Comissão de 11 de Março 
de 2005 relativa à Carta Europeia do 
Investigador e ao Código de Conduta para o 
Recrutamento de Investigadoras e 
Investigadores um quadro de referência 
nesta matéria.

Justificação

Uma vez que a proposta da Comissão pretende ter em conta, nomeadamente, a integração da 
dimensão do género, é conveniente especificar, sempre que necessário, que as actividades 
dizem respeito tanto às mulheres como aos homens e proceder de molde a que este princípio 
se traduza de forma concreta nas dotações financeiras. Além disso, as pessoas portadoras de 
deficiência devem ter a garantia de poder beneficiar de um acesso idêntico às actividades, 
quaisquer que elas sejam, pelo que devem ser colocadas instalações especiais à sua 
disposição. A necessidade de conciliar vida profissional e vida familiar deve também ser tida 
em conta aquando da aplicação do programa, tal como o respeito do princípio da não 
descriminação na selecção dos investigadores.

Alteração 8
Considerando 13 bis (novo)

(13 bis) Na maior parte dos países 
europeus, o número de mulheres com 
formação superior é proporcionalmente 
superior ao dos homens com o mesmo grau 
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de formação. No entanto, o mercado de 
trabalho no sector científico regista uma 
predominância da presença masculina: em 
2004, a diferença entre homens e mulheres, 
entre os 20 e os 24 anos, que concluem 
estudos de nível superior era de cinco 
pontos1. Por conseguinte, é necessário 
promover a presença das mulheres em
todos os níveis do sector da investigação, no 
respeito da integração das questões do 
género, salvo por razões específicas.
_____________
1 Relatório da comissão ao Conselho, ao 
Parlamento Europeu, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre a 
igualdade entre homens e mulheres, 2005

(COM (2005) 0044).

Justificação

É necessário promover a presença das mulheres em todos os níveis do sector da investigação, 
tendo em conta o facto de que em algumas áreas é ainda impossível aplicar uma política de 
igualdade de oportunidades rigorosa devido à escassa percentagem de presença feminina.

Alteração 9
Considerando 14

(14) O presente programa está em 
conformidade com a estratégia integrada de 
recursos humanos em investigação e 
desenvolvimento na Europa e apoia o seu 
aprofundamento e implementação, com base 
nas Comunicações “Estratégia de 
mobilidade no EEI” e “Investigadores no 
espaço europeu da investigação: uma 
profissão, múltiplas carreiras”, tomando 
também em consideração as conclusões do 
Conselho sobre recursos humanos em I&D 
de 18 de Abril de 2005.

(14) O presente programa está em 
conformidade com a estratégia integrada de 
recursos humanos em investigação e 
desenvolvimento na Europa e apoia o seu 
aprofundamento e implementação, com base 
nas Comunicações “Estratégia de 
mobilidade no EEI” que, no que se refere 
ao princípio da igualdade entre homens e 
mulheres, indica explicitamente que, na 
Europa, o contributo potencial das 
mulheres nas áreas científicas não é 
devidamente valorizado, e “Investigadores 
no espaço europeu da investigação: uma 
profissão, múltiplas carreiras”, tomando 
também em consideração as conclusões do 
Conselho sobre recursos humanos em I&D 
de 18 de Abril de 2005.
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Justificação

Esta alteração destina-se a conferir uma orientação específica ao presente programa para 
lhe permitir colmatar as lacunas detectadas na Estratégia de mobilidade no EEI.

Alteração 10
Artigo 2, parágrafo 1

O programa específico apoiará as 
actividades relativas à componente 
“Pessoas”, reforçando, a nível quantitativo e 
qualitativo, o potencial humano no domínio 
da investigação e tecnologia na Europa. As 
actividades de apoio à formação e 
progressão na carreira dos investigadores, 
designadas acções “Marie Curie”, serão 
reforçadas através de uma melhor incidência 
nos principais aspectos das competências e 
da progressão na carreira e em ligações 
reforçadas com sistemas nacionais.

O programa específico apoiará as 
actividades relativas à componente 
“Pessoas”, que estimulam a entrada na 
profissão de investigador, reforçando, a 
nível quantitativo e qualitativo, o potencial 
humano, nomeadamente feminino, no 
domínio da investigação e tecnologia na 
Europa, promovendo a igualdade de acesso 
ao sector, tanto de homens como de 
mulheres, tendo especialmente em conta as 
necessidades das investigadoras e dos
investigadores portadores de deficiência. 
As actividades de apoio à formação e 
progressão na carreira das investigadoras e
dos investigadores, designadas acções 
“Marie Curie”, serão reforçadas através de 
uma melhor incidência nos principais 
aspectos das competências e da progressão 
na carreira e em ligações reforçadas com 
sistemas nacionais.

Alteração 11
Artigo 4, nº 1

1. Todas as actividades de investigação 
desenvolvidas no âmbito do programa 
específico serão realizadas no respeito dos 
princípios éticos fundamentais. 

1. Todas as actividades de investigação 
desenvolvidas no âmbito do programa 
específico serão realizadas no respeito dos 
princípios éticos fundamentais. A 
investigação só beneficiará de apoio 
financeiro se for consentânea com os 
direitos humanos, nomeadamente, com a 
dignidade humana.

Alteração 12
Artigo 4, nº 3, travessão 1

- Actividades de investigação que sejam - Actividades de investigação que sejam 
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proibidas em todos os Estados-Membros, proibidas nos Estados-Membros com base 
nos direitos humanos e nos princípios 
constitucionais,

Alteração 13
Artigo 6, nº 3

3. O programa de trabalho especificará os 
critérios em função dos quais as propostas 
de acções indirectas ao abrigo dos regimes 
de financiamento serão avaliadas e os 
projectos seleccionados. Os critérios serão 
os relacionados com os aspectos qualitativos 
da avaliação dos proponentes 
(investigadores/organizações) e do 
respectivo potencial para uma maior 
progressão, incluindo, quando adequado, a 
sua capacidade de execução, a qualidade da 
actividade proposta em termos de formação 
científica e/ou de transferência de 
conhecimentos, o valor acrescentado 
comunitário e o efeito estruturador da 
actividade proposta em termos de 
contribuição para os objectivos do programa 
específico e do programa de trabalho. Estes 
critérios e eventuais ponderações ou limiares 
poderão ser especificados de forma mais 
pormenorizada ou complementados no 
programa de trabalho.

3. O programa de trabalho especificará os 
critérios em função dos quais as propostas 
de acções indirectas ao abrigo dos regimes 
de financiamento serão avaliadas e os 
projectos seleccionados. Os critérios serão 
os relacionados com os aspectos qualitativos 
da avaliação dos proponentes 
(investigadores/organizações) e do 
respectivo potencial para uma maior 
progressão, incluindo, quando adequado, a 
sua capacidade de execução, a qualidade da 
actividade proposta em termos de formação 
científica e/ou de transferência de 
conhecimentos, o valor acrescentado 
comunitário e o efeito estruturador da 
actividade proposta em termos de 
contribuição para os objectivos do programa 
específico e do programa de trabalho e a 
aplicação do princípio da igualdade de 
tratamento e de oportunidades entre 
mulheres e homens. Estes critérios e 
eventuais ponderações ou limiares poderão 
ser especificados de forma mais 
pormenorizada ou complementados no 
programa de trabalho.

Justificação

O texto da alteração insere-se na lógica do considerando 13 da proposta da Comissão 
utilizando o vocabulário adequado.

Alteração 14
Anexo, Introdução, parágrafo 1

Uma das principais vantagens, em termos 
concorrenciais, nos domínios da ciência e 
tecnologia é a quantidade e qualidade dos 

Uma das principais vantagens, em termos 
concorrenciais, nos domínios da ciência e 
tecnologia é a quantidade e qualidade dos 
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seus recursos humanos. Como condição 
indispensável para o aumento da capacidade 
e desempenho da Europa no domínio da 
investigação e desenvolvimento tecnológico 
e para a consolidação e maior 
desenvolvimento do Espaço Europeu da 
Investigação, o objectivo estratégico geral 
do presente programa é tornar a Europa mais 
atraente para os investigadores. Com esse 
fim em vista, procurar-se-á criar um efeito 
estruturador considerável em toda a Europa
no que diz respeito à organização, 
desempenho e qualidade da formação em 
investigação, a uma progressão activa na 
carreira dos investigadores, à partilha de 
conhecimentos entre sectores e organizações 
de investigação através dos investigadores e 
a uma forte participação das mulheres na 
investigação e desenvolvimento.

seus recursos humanos. Como condição 
indispensável para o aumento da capacidade 
e desempenho da Europa no domínio da 
investigação e desenvolvimento tecnológico 
e para a consolidação e maior 
desenvolvimento do Espaço Europeu da 
Investigação, o objectivo estratégico geral 
do presente programa é tornar a Europa mais 
atraente para os investigadores. Com esse 
fim em vista, procurar-se-á criar um efeito 
estruturador considerável no que diz respeito 
à organização, desempenho e qualidade da 
formação em investigação, à partilha de 
conhecimentos entre sectores e organizações 
de investigação através dos investigadores, a 
uma progressão activa na carreira dos 
investigadores, tendo particularmente em 
conta a participação das mulheres na 
investigação e desenvolvimento e
promovendo a conciliação da vida 
profissional com a vida familiar.

Justificação

Uma vez que a proposta da Comissão visa dedicar uma atenção particular à integração de 
dimensão do género, é necessário especificar que essas actividades dizem respeito tanto às 
mulheres como aos homens. Além disso, convém criar condições adequadas para permitir 
que as mulheres participem mais activamente nas actividades de investigação, concedendo-
lhes a possibilidade de conciliar a vida profissional com a vida familiar.

Alteração 15
Anexo, Introdução, parágrafo 2

O programa será implementado através de 
investimentos sistemáticos em recursos 
humanos, especialmente mediante um 
conjunto coerente de “acções Marie Curie”, 
dirigidas aos investigadores em termos do 
desenvolvimento das suas aptidões e 
competências em todas as fases da sua 
carreira, desde a formação inicial em 
investigação até à progressão na carreira e à 
aprendizagem ao longo da vida. A 
mobilidade, tanto transnacional como 
intersectorial, o reconhecimento de 
experiências adquiridas em diferentes 
sectores e países e condições de trabalho 

O programa será implementado através de 
investimentos sistemáticos em recursos 
humanos, especialmente mediante um 
conjunto coerente de “acções Marie Curie”, 
dirigidas às investigadoras e aos 
investigadores em termos do 
desenvolvimento das suas aptidões e 
competências em todas as fases da sua 
carreira, desde a formação inicial em 
investigação até à progressão na carreira e à
aprendizagem ao longo da vida. A 
mobilidade, tanto transnacional como 
intersectorial, o reconhecimento de 
experiências e qualificações adquiridas em 
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adequadas são elementos-chave em todas as 
“acções Marie Curie". 

diferentes sectores e países e condições de 
trabalho adequadas são elementos-chave em 
todas as “acções Marie Curie", tendo em 
conta o princípio da igualdade entre 
mulheres e homens e as facilidades 
destinadas especialmente aos 
investigadores portadores da deficiência.

Justificação

Uma vez que a proposta da Comissão visa dedicar uma atenção particular à integração de 
dimensão do género, é necessário especificar que essas actividades dizem respeito tanto às 
mulheres como aos homens. Além disso, as pessoas portadoras de deficiência devem ter a 
garantia de poder beneficiar de um acesso idêntico às actividades, quaisquer que elas sejam, 
pelo que devem ser colocadas instalações especiais à sua disposição. A fim de permitir a 
participação de investigadores e investigadoras originários de países terceiros, é 
absolutamente necessário adoptar medidas a favor do reconhecimento das qualificações 
adquiridas nesses países. Além disso, as "acções Marie Curie" deverão propiciar a criação 
de condições de trabalho que tenham em conta, não apenas a igualdade dos géneros, mas 
também a necessidade de conciliar vida profissional e vida familiar.

Alteração 16
Anexo, Introdução, parágrafo 4

Uma participação forte das empresas, 
incluindo PME, é considerada um valor 
acrescentado crucial para o presente 
programa. A promoção da cooperação entre 
empresas e universidades em termos de 
formação pela investigação, progressão na 
carreira e partilha de conhecimentos é 
incentivada em todas as “acções Marie 
Curie”, embora haja também uma acção 
dedicada a parcerias e pontes entre as 
empresas e as universidades.

Uma participação forte das empresas, 
incluindo PME, é considerada um valor 
acrescentado crucial para o presente 
programa. A promoção da cooperação entre 
empresas e universidades em termos de 
formação pela investigação, progressão na 
carreira e partilha de conhecimentos é 
incentivada em todas as “acções Marie 
Curie”, embora haja também uma acção 
dedicada a parcerias e pontes entre as 
empresas e as universidades, incentivando a 
criação de novas empresas e o espírito 
empresarial feminino.

Justificação

O fosso digital é particularmente sentido no mundo das PME, o que não favorece a 
competitividade das PME com forte participação feminina. Dever-se-ia dedicar uma atenção 
especial a esta questão no âmbito da execução do programa.
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Alteração 17
Anexo, Introdução, parágrafo 5

A dimensão internacional, como uma 
componente fundamental dos recursos 
humanos no domínio da investigação e 
desenvolvimento na Europa, será abordada 
em termos de progressão na carreira, bem 
como de reforço e enriquecimento da 
cooperação internacional através dos 
investigadores e da atracção de 
investigadores brilhantes para a Europa. A 
dimensão internacional será integrada em 
todas as “acções Marie Curie” e, além disso, 
será objecto de acções autónomas.

A dimensão internacional, como uma 
componente fundamental dos recursos 
humanos no domínio da investigação e 
desenvolvimento na Europa, será abordada 
em termos de progressão na carreira, quer 
das mulheres quer dos homens, bem como 
de reforço e enriquecimento da cooperação 
internacional através das investigadoras e
dos investigadores e da atracção de 
investigadores brilhantes para a Europa. A 
dimensão internacional será integrada em 
todas as “acções Marie Curie” e, além disso, 
será objecto de acções autónomas.

Justificação

Uma vez que a proposta da Comissão visa dedicar uma atenção particular à integração da 
dimensão do género, é necessário especificar, sempre que necessário, que as actividades 
dizem respeito tanto às mulheres como aos homens.

Alteração 18
Anexo, Introdução, parágrafo 6

Serão tidos em devida consideração os 
princípios do desenvolvimento sustentável e 
da igualdade dos géneros. O programa tem 
como objectivo assegurar a integração das 
questões de género, incentivando a 
igualdade de oportunidades em todas as 
“acções Marie Curie” e aferindo a 
participação dos géneros (com um objectivo 
de participação mínima de 40% de 
mulheres). Além disso, as acções serão 
concebidas de forma a garantir que os 
investigadores possam conseguir um bom 
equilíbrio entre a sua vida 
profissional/pessoal e a contribuir para 
facilitar o regresso a uma carreira de 
investigação após uma interrupção. Serão 
igualmente tidos em consideração no âmbito 
do presente programa específico, sempre que 
relevantes, os aspectos éticos, sociais, 
jurídicos e culturais mais vastos da 
investigação a desenvolver e das suas 
potenciais aplicações, bem como os 
impactos socioeconómicos da prospectiva e 

Serão tidos em devida consideração os 
princípios do desenvolvimento sustentável e 
da igualdade dos géneros. O programa tem 
como objectivo assegurar a integração das 
questões de género, incentivando a 
igualdade de oportunidades em todas as 
“acções Marie Curie” e aferindo a 
participação dos géneros (com um objectivo 
de participação mínima de 40% de 
mulheres). Além disso, as acções serão 
concebidas de forma a garantir que os 
investigadores e, nomeadamente, as 
investigadoras, possam conseguir um bom 
equilíbrio entre a sua vida 
profissional/familiar e a contribuir para 
facilitar o regresso a uma carreira de 
investigação após uma interrupção, 
nomeadamente após uma licença de parto 
ou uma licença parental, tendo igualmente 
em conta a evolução demográfica. Serão 
igualmente tidos em consideração no âmbito 
do presente programa específico, sempre que 
relevantes, os aspectos éticos, sociais, 
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do desenvolvimento científico e tecnológico. jurídicos e culturais mais vastos da 
investigação a desenvolver e das suas 
potenciais aplicações, bem como os 
impactos socioeconómicos da prospectiva e 
do desenvolvimento científico e tecnológico. 

Justificação

As mulheres não dispõem das mesmas possibilidades de progressão na carreira que os 
homens no domínio da investigação, pelo que é necessário adoptar medidas que lhes 
permitam retomar a carreira após uma interrupção, nomeadamente, após uma licença 
parental ou de parto.

Alteração 19
Anexo, Introdução, parágrafo 7

A fim de explorar todas as possibilidades de 
a Europa se tornar mais atraente para os 
investigadores, as “acções Marie Curie” 
criarão sinergias concretas com outras 
acções, tanto no âmbito da política de 
investigação comunitária como no âmbito de 
acções de outras políticas comunitárias, por 
exemplo, sobre educação, coesão e emprego. 
Procurar-se-ão também obter sinergias deste 
tipo com acções a nível nacional e 
internacional.

A fim de explorar todas as possibilidades de 
a Europa se tornar mais atraente para as 
investigadoras e os investigadores, as 
“acções Marie Curie” criarão sinergias 
concretas com outras acções, tanto no 
âmbito da política de investigação 
comunitária como no âmbito de acções a 
título das políticas comunitárias, velando 
pela integração das questões de género em 
domínios como a educação, coesão e 
emprego. Procurar-se-ão também obter 
sinergias deste tipo com acções a nível 
nacional e internacional.

Justificação

Uma vez que a proposta da Comissão visa dedicar uma atenção particular à integração da 
dimensão do género, é necessário especificar que essas actividades dizem respeito tanto às 
mulheres como aos homens.

Alteração 20
Anexo, aspectos éticos, parágrafo 1

Na execução do presente programa 
específico e nas actividades de investigação 
dele decorrentes devem ser respeitados os 
princípios éticos fundamentais. Entre estes 
contam-se os princípios consignados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, incluindo os seguintes: protecção 

Na execução do presente programa 
específico e nas actividades de investigação 
dele decorrentes devem ser respeitados os 
princípios éticos fundamentais. Entre estes 
contam-se os princípios consignados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, incluindo os seguintes: protecção 
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da dignidade humana e da vida humana, 
protecção dos dados pessoais e da 
privacidade, bem como protecção dos 
animais e do ambiente, de acordo com as 
disposições do direito comunitário e das 
últimas versões de convenções 
internacionais, orientações e códigos de 
conduta relevantes, nomeadamente a 
Declaração de Helsínquia, a Convenção do 
Conselho da Europa sobre Direitos 
Humanos e Biomedicina, assinada em 
Oviedo em 4 de Abril de 1997, e os seus 
protocolos adicionais, a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, 
a Declaração Universal sobre o Genoma 
Humano e os Direitos Humanos adoptada 
pela UNESCO, a Convenção das Nações 
Unidas sobre Armas Biológicas e Toxínicas 
(BTWC), o Tratado Internacional sobre os 
Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e 
a Agricultura e as resoluções relevantes da 
Organização Mundial de Saúde (OMS).

da dignidade humana e da vida humana, 
protecção dos dados pessoais e da 
privacidade, bem como protecção dos 
animais e do ambiente, de acordo com as 
disposições do direito comunitário e das 
últimas versões de convenções 
internacionais, orientações e códigos de 
conduta relevantes, nomeadamente a 
Declaração de Helsínquia, a Convenção do 
Conselho da Europa sobre Direitos 
Humanos e Biomedicina, assinada em 
Oviedo em 4 de Abril de 1997, e os seus 
protocolos adicionais, a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, 
a Declaração Universal sobre o Genoma 
Humano e os Direitos Humanos adoptada 
pela UNESCO, a Resolução 59/280, 
adoptada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas, em 8 de Março de 2005, a 
Convenção das Nações Unidas sobre Armas 
Biológicas e Toxínicas (BTWC), o Tratado 
Internacional sobre os Recursos 
Fitogenéticos para a Alimentação e a 
Agricultura e as resoluções relevantes da 
Organização Mundial de Saúde (OMS).

Alteração 21
Anexo, aspectos éticos, parágrafo 3

De acordo com o princípio da 
subsidiariedade e tendo em conta a 
diversidade de abordagens existente na 
Europa, os participantes em projectos de 
investigação devem cumprir a legislação, a 
regulamentação e as normas éticas em vigor 
nos países em que a investigação será 
desenvolvida. São, em qualquer caso, 
aplicáveis as disposições nacionais, pelo que 
a investigação proibida num determinado 
Estado-Membro ou noutro país não 
beneficiará de financiamento comunitário 
para realização nesse Estado-Membro ou 
país.

De acordo com o princípio da 
subsidiariedade e tendo em conta a 
diversidade de abordagens existente na 
Europa, os participantes em projectos de 
investigação devem cumprir a legislação, a 
regulamentação e as normas éticas em vigor 
nos países em que a investigação será 
desenvolvida. São, em qualquer caso, 
aplicáveis as disposições nacionais, pelo que 
a investigação proibida num determinado 
Estado-Membro ou noutro país não 
beneficiará de financiamento comunitário 
para realização nesse Estado-Membro ou 
país. Em princípio, a investigação só 
beneficiará de apoio financeiro se for 
consentânea com os direitos humanos, 
nomeadamente, com a dignidade humana.
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Alteração 22
Anexo, Actividades, Formação inicial de investigadores, parágrafo 1

Esta acção tem como objectivo apoiar a 
formação inicial de investigadores, incidindo 
normalmente nos quatro primeiros anos da 
sua carreira, podendo o período ser alargado 
no máximo por mais um ano, se necessário 
para a conclusão da formação inicial. 
Através de um mecanismo transnacional de 
ligação em rede, que visa a estruturação de 
uma parte substancial da capacidade de 
formação inicial pela investigação de alta 
qualidade em todos os Estados-Membros e 
nos países associados, tanto no sector 
público como privado, esta acção tem como 
objectivo melhorar as perspectivas de 
carreira dos investigadores em ambos os 
sectores, bem como promover o interesse 
dos jovens investigadores pelas carreiras de 
investigação.

Esta acção tem como objectivo apoiar a 
formação inicial de investigadores, incidindo 
normalmente nos quatro primeiros anos da
sua carreira, podendo o período ser alargado 
no máximo por mais um ano, se necessário 
para a conclusão da formação inicial, 
promovendo um justo equilíbrio da 
participação por género. Através de um 
mecanismo transnacional de ligação em 
rede, que visa a estruturação de uma parte 
substancial da capacidade de formação 
inicial pela investigação de alta qualidade 
em todos os Estados-Membros e nos países 
associados, tanto no sector público como 
privado, esta acção tem como objectivo 
melhorar as perspectivas de carreira dos 
investigadores em ambos os sectores, bem 
como promover o interesse dos jovens 
investigadores pelas carreiras de 
investigação e, nomeadamente, das 
mulheres.

Justificação

Uma vez que a proposta da Comissão visa dedicar uma atenção particular à integração da 
dimensão do género, é necessário especificar, sempre que necessário, que as actividades 
dizem respeito aos homens e às mulheres.

Alteração 23
Anexo, actividades, formação ao longo da vida e progressão na carreira, parágrafo 1

Esta acção visa investigadores experientes 
em diferentes fases das suas carreiras, 
através da promoção da diversificação das 
suas competências individuais em termos de 
aquisição de competências interdisciplinares
ou multidisciplinares ou da realização de 
experiências intersectoriais. O objectivo é o 
apoio a investigadores para fins de 
concretização e/ou reforço de um cargo 
independente de chefia, por exemplo, de 

Esta acção visa investigadores e 
investigadoras experientes em diferentes 
fases das suas carreiras, através da promoção 
da diversificação das suas competências 
individuais em termos de aquisição de 
competências interdisciplinares ou 
multidisciplinares ou da realização de 
experiências intersectoriais. O objectivo é o 
apoio a investigadores para fins de 
concretização e/ou reforço de um cargo 
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investigador principal, professor ou outro 
cargo superior no ensino ou numa empresa. 
Ajudará igualmente os investigadores a 
regressar a uma carreira de investigação 
após uma interrupção ou a (re)inserir os 
investigadores numa carreira de investigação 
nos Estados-Membros e países associados, 
incluindo no seu país de origem, após uma 
experiência de mobilidade.

independente de chefia, por exemplo, de 
investigador principal, professor ou outro 
cargo superior no ensino ou numa empresa. 
Ajudará igualmente os investigadores e 
investigadoras a regressar a uma carreira de 
investigação após uma interrupção, 
nomeadamente após uma licença de parto 
ou uma licença parental, ou a (re)inserir os 
investigadores numa carreira de investigação 
nos Estados-Membros e países associados, 
incluindo no seu país de origem, após uma 
experiência de mobilidade, promovendo 
uma melhor conciliação da vida familiar
com a vida profissional, a fim de ter em 
conta, nomeadamente, a evolução 
demográfica. Importa, nesse sentido, 
melhorar o reconhecimento mútuo das 
qualificações adquiridas em território 
comunitário e em países terceiros.

Justificação

Uma vez que a proposta da Comissão visa dedicar uma atenção particular à integração da 
dimensão do género, é necessário especificar, sempre que necessário, que as actividades 
dizem respeito aos homens e às mulheres.

Alteração 24
Anexo, Actividades, Formação ao longo da vida e progressão na carreira, parágrafo 2

Os investigadores visados por esta acção 
deverão ter, pelo menos, quatro anos de 
experiência de investigação a tempo inteiro; 
dado que a acção visa a formação ao longo 
da vida e a progressão na carreira, espera-se 
contudo que os investigadores tenham 
normalmente maior experiência. 

Os investigadores visados por esta acção 
deverão ter, no total, quatro anos de 
experiência de investigação; dado que a 
acção visa a formação ao longo da vida e a 
progressão na carreira, espera-se contudo 
que os investigadores tenham normalmente 
maior experiência. 

Justificação

A experiência dos investigadores visados por esta acção deverá totalizar quatro anos e ter em 
conta a totalidade do saber e conhecimentos adquiridos, nomeadamente antes e após a 
licença parental no caso das mulheres que exercem actividades de investigação.

Alteração 25
Anexo, Actividades, Acções específicas
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Em apoio à criação de um verdadeiro 
mercado do trabalho europeu para os 
investigadores, será implementado um 
conjunto coerente de acções de 
acompanhamento, com vista a eliminar os 
obstáculos à mobilidade e a promover as 
perspectivas de carreira dos investigadores 
na Europa. Estas acções terão especialmente 
como objectivo sensibilizar as partes 
interessadas e o público em geral, 
nomeadamente através de prémios “Marie 
Curie”, incentivar e apoiar acções a nível 
dos Estados-Membros e complementar 
acções comunitárias.

Em apoio à criação de um verdadeiro 
mercado do trabalho europeu para as 
investigadoras e os investigadores, será 
implementado um conjunto coerente de 
acções de acompanhamento, com vista a 
eliminar os obstáculos à mobilidade, a 
promover as perspectivas de carreira dos 
investigadores na Europa e a facilitar a 
conciliação da vida profissional com a vida 
familiar. Estas acções terão especialmente 
como objectivo sensibilizar as partes 
interessadas e o público em geral, 
nomeadamente através de prémios “Marie 
Curie”, incentivar e apoiar acções a nível 
dos Estados-Membros e complementar 
acções comunitárias.

Justificação

Uma vez que a proposta da Comissão visa dedicar uma atenção particular à integração de 
dimensão do género, é necessário especificar que essas actividades dizem respeito tanto às 
mulheres como aos homens. Além disso, convém criar condições adequadas para permitir 
que as mulheres participem mais activamente nas actividades de investigação, concedendo-
lhes a possibilidade de conciliar a vida profissional com a vida familiar.
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