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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A Comissão da Cultura e da Educação convida a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incluir as seguintes considerações:

- Avalia a proposta da Comissão relativa ao programa específico "Pessoas" para a execução 
do Sétimo Programa-Quadro (2007-2013), positiva no seu conjunto, na medida em que se 
traduz numa continuidade das acções do Sexto Programa-Quadro, actualmente em curso. 
O Programa "Pessoas" estabelece como objectivo promover a carreira científica dos 
jovens investigadores através das "acções Marie Curie", que foram indubitavelmente o 
instrumento mais concreto e eficaz para desenvolver os recursos humanos no sector 
científico.

- Apoia o objectivo do programa, mas considera necessário intervir especificamente para 
que não provoque uma carência de investigadores, uma fragmentação ou uma
sobreposição das actividades de investigação, evitando o isolamento dos grupos de
investigação, sobretudo nas regiões periféricas ou nas regiões menos favorecidas da 
Comunidade. Para incentivar o desenvolvimento deste potencial de conhecimento, dando 
um particular impulso à formação e à mobilidade dos investigadores, é necessário
melhorar o acesso às infra-estruturas de investigação. 

- Solicita o respeito da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres na 
investigação.

- É necessário garantir a integração da problemática do género, quer encorajando a
igualdade de oportunidades em todas as "acções Marie Curie", quer através de avaliações
comparativas da participação por género. Quando os programas encorajam as
investigadoras a candidatarem-se estas respondem activamente. Desde 1999, ou seja, 
desde que a Comissão Europeia decidiu lançar uma acção de sensibilização para a 
igualdade de presença dos géneros no âmbito das bolsas "Marie Curie" a situação
reequilibrou-se.

- Considera que a mobilidade dos investigadores, apoiando parcerias entre o mundo 
académico e o mundo industrial, deve constituir um elemento fundamental para a 
aquisição e a transferência do conhecimento. 

- Salienta a necessidade de apoiar acções concretas para incentivar o crescimento de uma 
nova geração de investigadores, que deverão ser formados e preparados para a actividade
científica e as suas aplicações.

- Reitera que é necessário criar condições para acolher o investigador no seu país de origem
melhorando as suas condições de emprego e garantindo-lhe uma justa protecção e 
assistência.

- Salienta que a mobilidade deve ser considerada como uma opção e uma oportunidade. Nas
acções de mobilidade o investigador não deve procurar uma fuga mas pelo contrário 
aproveitar a oportunidade de trabalhar no estrangeiro para enriquecer a sua bagagem de
conhecimento e trocar ou "exportar" a sua experiência. As possibilidades proporcionadas 
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pela mobilidade, como instrumento de transferência de conhecimento e de tecnologia, 
devem ser melhor exploradas a nível nacional e europeu.

- Defende que a Comunidade dispõe de um elemento de força constituído pela qualidade
dos seus investigadores e técnicos. As competências individuais e colectivas dos
investigadores da Comunidade constituem um elemento de força considerável: um recurso
que a Europa não pode desperdiçar.

ALTERAÇÕES

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 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, e 
reiterar o valor cívico e humanístico da 
investigação, no respeito da diversidade 
ética e cultural.

Justificação

Hoje, mais do que nunca, a investigação encontra-se sob 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 2
Considerando 9

(9) O programa-quadro deve contribuir para (Não se aplica à versão portuguesa.)

  
1 Ainda não publicado em JO.
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a promoção do desenvolvimento sustentável.

Alteração 3
Considerando 10 bis (novo)

(10 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 4
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 
presente programa.

Justificação

A Comissão estabelece  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 5
Artigo 8 nº 5 bis (novo)

5 bis. A Comissão apresentará às 
instituições competentes, para efeitos de 
nova apreciação, o presente acto jurídico, 
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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 6
Anexo, introdução, parágrafo 1

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

Nos domínios da ciência e tecnologia os 
seus recursos humanos são importantes 
para a competitividade e para o 
desenvolvimento que se baseiam cada vez 
mais no conhecimento. 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.

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.

Alteração 7
Anexo, introdução, parágrafo 2
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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 
adequadas são elementos chave em todas as 
“acções Marie Curie". 

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 
adequadas são elementos chave em todas as 
“acções Marie Curie". A mobilidade dos 
investigadores constitui um elemento 
fundamental para a aquisição e a 
transferência do conhecimento. É 
necessário incentivar quer a mobilidade 
dos investigadores europeus para outras 
partes do mundo quer a admissão e a 
transferência de investigadores de países 
terceiros para a União Europeia.

Alteração 8
Anexo, introdução, parágrafo 3

As “acções Marie Curie” estão abertas a 
todos os domínios de investigação e 
desenvolvimento tecnológico abordados ao 
abrigo do Tratado. Os domínios de 
investigação são escolhidos livremente pelos 
candidatos. No entanto, existe a 
possibilidade de visar determinadas 
actividades no âmbito do programa, por 
exemplo em relação a disciplinas científicas 
e áreas tecnológicas, regiões participantes, 
tipos de organizações de investigação e de 
população de investigadores, a fim de 
responder à evolução das necessidades da 
Europa no domínio da formação em 
investigação, mobilidade, progressão na 
carreira e partilha de conhecimentos. Tal 
inclui a possibilidade de publicação de 
convites à apresentação de propostas 
conjuntos com outras componentes do 

As “acções Marie Curie” estão abertas a 
todos os domínios de investigação e 
desenvolvimento tecnológico abordados ao 
abrigo do Tratado. Os domínios de 
investigação são escolhidos livremente pelos 
candidatos. No entanto, existe a 
possibilidade de visar determinadas 
actividades no âmbito do programa, por 
exemplo em relação a disciplinas científicas 
e áreas tecnológicas, regiões participantes, 
tipos de organizações de investigação e de 
população de investigadores, a fim de 
responder à evolução das necessidades da 
Europa no domínio da formação em 
investigação, mobilidade, progressão na 
carreira e partilha de conhecimentos. O 
sistema das bolsas "Marie Curie" para o 
desenvolvimento deverá contribuir para 
desenvolver novas competências nos 
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programa-quadro. organismos de investigação estabelecidos 
nas áreas menos favorecidas. Tal inclui a 
possibilidade de publicação de convites à 
apresentação de propostas conjuntos com 
outras componentes do programa-quadro.

Alteração 9
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 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. 
É necessário preservar na cooperação entre 
a indústria e a universidade a liberdade 
académica dos investigadores.

Justificação

Nas parcerias entre o mundo académico e as empresas não devem existir pressões nem 
políticas nem financeiras.

Alteração 10
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). 

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). 

Melhorar a eficácia do sistema de 
protecção sobre as questões de género e as 
actividades conexas que visam promover a 
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paridade entre os homens e as mulheres em 
todo o programa-quadro. O apoio 
económico através das bolsas "Marie 
Curie" concedidas às investigadoras é uma 
condição importante sobretudo para as que 
retomam a sua actividade após um período 
de ausência devido à maternidade.

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 
do desenvolvimento científico e tecnológico.

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 
do desenvolvimento científico e tecnológico.

Justificação

A promoção da participação das mulheres na investigação exige uma política inovadora. As 
carreiras na investigação não devem ser consideradas como estando em conflito com as 
obrigações familiares. É necessário promover boas práticas como a flexibilidade do tempo de 
trabalho. 

Alteração 11
Anexo, introdução, parágrafo 8 bis (novo)

Será fundamental reforçar a ligação entre 
a investigação e os processos de reforma e 
convergência dos ciclos universitários 
(processo de Bolonha) por forma a 
favorecer a mobilidade dos investigadores e 
evitar que esta convergência redunde num 
modelo exclusivamente concentrado na 
rápida conclusão dos ciclos universitários, 
sem prejuízo das experiências no 
estrangeiro.

Alteração 12
Anexo, Dimensão internacional, parágrafo 2, alínea i)
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i) Bolsas internacionais de saída, com 
regresso obrigatório, para investigadores 
experientes no âmbito da formação ao longo 
da vida e da diversificação de competências, 
para a aquisição de novas competências e 
conhecimentos;

i) Bolsas internacionais de saída, 
acompanhadas de medidas tendentes a 
suprimir os obstáculos ao regresso ao país 
de origem e a garantir a continuidade do 
trabalho, para investigadores experientes no 
âmbito da formação ao longo da vida e da 
diversificação de competências, para a 
aquisição de novas competências e 
conhecimentos;

Alteração 13
Anexo, Acções, parágrafo único

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 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. Todas as "acções 
Marie Curie" deverão garantir a igualdade 
de oportunidades e eliminar todos os 
obstáculos para os investigadores 
portadores de deficiência.
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