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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Introdução

No Conselho Europeu de Barcelona, em Março de 2002, fixou-se o objectivo de aumentar o 
nível global de despesa em inovação e I&D com a finalidade de atingir os 3% do PIB em 
2010. Uma das condições do programa-quadro para atingir este objectivo, identificado como 
sendo o desafio principal, diz respeito à disponibilidade de recursos humanos adequados à 
investigação na Europa. Estimou-se que a UE, a fim de cumprir o "objectivo 3%" em 2010, 
necessitará, em média, de mais 600 000 investigadores.

A fim de tentar alcançar tal desafio, que diz respeito tanto à investigação pública como 
privada, os diferentes objectivos têm que ser combinados:

- Aumentando o número dos licenciados, e a proporção das licenciaturas nas áreas científicas;

- Mobilizando todas as fontes de potenciais investigadores, especialmente mulheres, a nível 
internacional;

- Tentando limitar o número dos cientistas que trocam a investigação por outras actividades;

- Incentivando os investigadores a permanecer na UE.

Programa

"Pessoas" é uma das cinco propostas de programas específicos que surgem no seguimento da 
proposta da Comissão para o 7º Programa-Quadro (2007-2013). A estrutura foi apresentada 
nos termos de 4 programas específicos principais – Cooperação, Ideias, Pessoas e 
Capacidades – cada um correspondendo a um objectivo principal da Política Europeia de 
Investigação; um programa específico futuro tem como objecto as acções directas do Centro 
Comum de Investigação. Baseia-se assim nas actividades realizadas ao longo da 
bem-sucedida experiência das Acções Marie Curie na resposta às necessidades dos 
investigadores para a formação, mobilidade e progressão na carreira. 

Enquanto oferece continuidade, é igualmente dado um enfoque especial aos seguintes 
aspectos:

Um aumento do efeito estrutural, por exemplo através da introdução do co-financiamento de 
programas regionais, nacionais e internacionais na linha de acção "Formação de longa 
duração e progressão na carreira";

Participação da indústria: preservando o carácter impulsionador das Acções Marie Curie,
colocar-se-á uma orientação mais forte na formação e progressão na carreira para e em 
diferentes sectores, em particular no sector privado;

A dimensão internacional será reforçada. Além das parcerias com um retorno imperativo, 
visando contribuir para a formação contínua e para a progressão na carreira dos investigadores 
europeus, é alargada a cooperação internacional através dos investigadores de países terceiros;
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A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais aplaude a proposta da Comissão para o 7º 
Programa-Quadro para a investigação e em particular para o programa específico "Pessoas". 
O investimento no capital humano é crucial para cumprir o desafio de uma economia e de 
uma sociedade baseadas no conhecimento. 

A crise que afecta a produção de recursos humanos para a ciência, engenharia e tecnologia1

assumiu proporções alarmantes. Devem, por isso mesmo, ser empreendidos maiores esforços 
que nos levem a eliminar as razões da crise, de modo a assegurar que o trabalho de 
investigação na UE seja considerado interessante, estimulante, financeiramente atractivo e 
compensador.

A comissão acolhe com satisfação as propostas de expansão das Acções Marie Curie com 
alterações no sentido de um efeito mais estruturante. Espera que isto funcione também como 
catalisador para um maior financiamento público, pois "o nível de financiamento público por 
investigador na Europa é claramente inferior ao que se verifica nos EUA. Não constitui assim 
surpresa que o número de investigadores europeus, nomeadamente no sector público, não se 
traduza no mesmo nível de condições de trabalho e, consequentemente, de resultados. Os 
cientistas – especialmente os mais jovens – necessitam de melhores salários."

A comissão considera que a mobilidade dos investigadores é fundamental para uma ciência de 
sucesso. Para dar seguimento a novas descobertas, equipas de investigadores de todas as 
partes de Europa necessitam de se encontrar com o intuito de trocar ideias e cooperar. Outros 
elementos importantes para que a carreira de investigação na Europa se torne mais atractiva e 
produtiva são, por um lado, a melhoria da estrutura legal, regulamentar e administrativa da 
mobilidade, em particular no que diz respeito às condições de entrada e de permanência de 
investigadores de países terceiros e, por outro lado, o impacto da coordenação dos sistemas de 
segurança social e outros obstáculos relacionados com a mobilidade no campo dos impostos e 
no reconhecimento dos diplomas e das qualificações.

Finalmente, convém notar que a Comissão será responsável pela implementação do programa 
específico, assistida e orientada por um comité. A Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais exorta a Comissão no sentido de esta prever uma participação adequada do 
Parlamento, tal como proposto nas alterações incluídas no presente parecer.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

  
1 "A Europa precisa de mais cientistas. Reforço dos recursos humanos em ciência e a tecnologia na Europa." Relatório do 
Grupo de Alto Nível sobre os Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia na Europa, presidido pelo Prof. José Mariano 
Gago. Comissão Europeia, 2004.
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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 ao longo da vida, 
competitividade e inovação, emprego, 
igualdade de oportunidades e de 
tratamento, condições de trabalho 
apropriadas, indústria, saúde, protecção do 
consumidor, emprego, energia, transportes e 
ambiente.

Justificação

A formação ao longo da vida é essencial, nomeadamente na carreira de investigação, onde se 
verifica uma tendência crescente para dispensar investigadores em fase média de carreira, 
através de regimes de reforma antecipada ou compulsiva (ver COM(2003)0436).

Assegurar condições de trabalho apropriadas, e tudo quanto isso implica, é uma das mais 
importantes condições da promoção da investigação.

A igualdade de oportunidades e de tratamento no sector do emprego constitui um princípio 
social fundamental que tem de ser aplicado para atingir os objectivos de Lisboa, ambição 
para a qual o programa-quadro deve contribuir.  

Alteração 2
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 

(7) A cooperação internacional e a 
experiência internacional dos 
investigadores revestem importância 
fundamental para a investigação e 
desenvolvimento na Europa. Conforme 
estabelecido no artigo 170º do Tratado, o 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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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.

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 espécie de discriminação, à 
participação de investigadores individuais de 
países terceiros e de investigadores 
europeus que residam em países terceiros. 
A adopção de uma política de incentivos
não deve focar apenas a remuneração dos 
investigadores, mas também as suas 
condições de trabalho. Devem ser 
envidados esforços para acelerar o 
reconhecimento mútuo das qualificações 
profissionais adquiridas em países 
terceiros.

Justificação

É necessário atrair os "cérebros europeus" que abandonaram a Europa em busca de uma 
especialização e que ficaram a fazer investigação nos países que os acolheram durante o 
tempo da sua formação académica.

A participação no programa não deve estar sujeita a discriminações. Além disso, para atrair 
investigadores do estrangeiro, é necessário acelerar o reconhecimento mútuo das
qualificações profissionais adquiridas no estrangeiro com vista a utilizar o potencial humano 
no domínio da investigação e tecnologia na Europa e a facilitar a livre circulação dos 
investigadores no território comunitário.

A experiência até hoje adquirida ensina que os investigadores, em particular, só estão 
dispostos a mudar-se se lhes assegurarem algumas condições elementares, como a qualidade 
de vida e a qualidade do seu trabalho. 

Alteração 3
Considerando 9

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

(9) O programa-quadro deve contribuir para 
a promoção do desenvolvimento sustentável 
e a redução do desemprego. 
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Justificação

É importante acentuar a importância dos objectivos relacionados com o emprego.

Alteração 4
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 de género, bem 
como, nomeadamente, a questões 
relacionadas com as condições de trabalho e 
protecção social, 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.

Justificação

É importante insistir na importância da protecção social para as famílias dos investigadores,
que, com frequência, têm de afrontar problemas de ordem prática como a assistência 
sanitária e a escola para os filhos (creches, jardins de infância, etc.).

Alteração 5
Artigo 2

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 

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 e promovendo 
o conhecimento e a inovação 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 
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da progressão na carreira e em ligações 
reforçadas com sistemas nacionais.

nos principais aspectos das competências e 
da progressão na carreira e em ligações 
reforçadas com sistemas nacionais.

Os objectivos e linhas gerais destas 
actividades são definidos no anexo I.

Os objectivos e linhas gerais destas 
actividades são definidos no anexo.

Justificação

É necessário fazer uma referência expressa ao resultado esperado da perspectiva de 
melhoria quantitativa e qualitativa dos recursos humanos. A este propósito, a promoção do 
conhecimento científico e da inovação é o resultado mais importante que, registe-se, conduz a 
um ciclo de melhoria constante das competências humanas. 

Alteração 6
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 e da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia.

Justificação

Precisão relativamente à necessidade de respeitar a Carta dos Direitos Fundamentais da UE.

Alteração 7
Artigo 8

1. A Comissão é assistida por um comité. 1. A Comissão é assistida por um comité.
2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, é aplicável o 
procedimento de gestão previsto no artigo 
4º da Decisão 1999/468/CE, com 
observância do n° 3 do seu artigo 7º.

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
3º e 7º da Decisão 1999/468/CE.

3. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 5º 
e 7º da Decisão 1999/468/CE.

3. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 5º 
e 7º da Decisão 1999/468/CE.

4. O prazo previsto no nº 3 do artigo 4º da 
Decisão 1999/468/CE é de dois meses.

4. O prazo previsto no nº 3 do artigo 4º da 
Decisão 1999/468/CE é de dois meses.
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5. A Comissão informará regularmente o 
comité sobre os progressos gerais da 
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 o Parlamento Europeu sobre os 
progressos gerais da execução do programa 
específico, incluindo informação sobre o 
Mecanismo de Financiamento da Partilha 
de Riscos e sobre todas as acções de IDT 
financiadas ao abrigo do presente programa.

Justificação

O procedimento consultivo previsto na Decisão 1999/468/CE do Conselho é preferível, 
porque deixa à Comissão os poderes executivos que lhe são conferidos pelos Tratados. Se o 
Parlamento, enquanto co-legislador, não tem nenhuma palavra no procedimento de 
comitologia, o Conselho ou as entidades oficiais dos Estados-Membros também não devem 
tê-la. A restrição do artigo 7º não se justifica.

Além disso, o Parlamento deve ser informado sobre todas as acções de IDT financiadas ao 
abrigo deste programa.

O Mecanismo de Financiamento da Partilha de Riscos é uma nova possibilidade importante 
oferecida pelo programa-quadro que vale a pena referir.

Alteração 8
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. 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.

A presença de muitos cientistas de alta 
craveira constitui uma vantagem 
competitiva para a Europa. 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, entre outros, a 
permanente melhoria dos centros 
universitários de investigação de modo a 
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, incentivando os 
hábitos de passagem do meio académico 
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para o sector empresarial e vice-versa, e a 
uma forte participação das mulheres e dos 
jovens investigadores na investigação e 
desenvolvimento.

Justificação

Os cientistas são pessoas, e não "recursos humanos" dos quais se espera que atinjam um 
nível tão elevado quanto possível em termos da sua "quantidade e qualidade". Tal facto deve 
reflectir-se igualmente na formulação.

Em muitos domínios, os projectos de investigação nas empresas continuam a ter um estatuto 
modesto, de tal modo que os investigadores académicos que trabalham em empresas não são 
muitas vezes considerados candidatos sérios a uma carreira académica.

O centro universitário de investigação pode e deve constituir o principal mecanismo 
regulamentar de produção e reprodução do conhecimento contemporâneo. Uma das 
vantagens características que o centro universitário de investigação apresenta é a 
possibilidade que tem de ser financiado pelo Estado, assim como por entidades privadas, 
para realizar determinados estudos. O saber assim produzido pode em seguida ser difundido 
tanto no espaço universitário como junto da entidade privada parceira.

Em muitos domínios, os projectos de investigação desenvolvidos no meio empresarial 
continuam a ter um estatuto inferior, o que faz com que os investigadores académicos que 
trabalham com empresas raramente sejam considerados candidatos sérios à promoção 
académica.

Alteração 9
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 
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 e qualificações profissionais 
adquiridas em diferentes sectores e países e 
condições de trabalho adequadas são 
elementos-chave em todas as “acções Marie 
Curie". 
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Justificação

Para permitir a participação de investigadores de países terceiros é absolutamente 
necessário tomar medidas para o reconhecimento das qualificações profissionais adquiridas 
nesses países. Por outro lado, as "acções Marie Curie" devem promover a criação de 
condições de trabalho que tenham em conta não só a igualdade entre os sexos, mas também a 
necessidade de conjugar a vida profissional e familiar.

Alteração 10
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, bem 
como de reforço e enriquecimento da 
cooperação internacional através dos 
investigadores e da atracção de 
investigadores brilhantes para a Europa,
assegurando os critérios mais apropriados 
para esse objectivo. A dimensão 
internacional será integrada em todas as 
“acções Marie Curie” e, além disso, será 
objecto de acções autónomas. 

Justificação

A experiência até hoje adquirida demonstra que os investigadores só encaram mudar-se se 
lhes forem asseguradas algumas bases elementares, tais como a qualidade de vida e a 
qualidade do seu trabalho.  

Alteração 11
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 

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 



PE 370.167v02-00 12/17 AD\610657PT.doc

PT

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 
do desenvolvimento científico e tecnológico. 

participação dos géneros (com um objectivo 
de participação mínima de 40% de 
mulheres). Além disso, as acções serão 
concebidas de forma a remover os 
obstáculos à mobilidade, a garantir que os 
investigadores possam conseguir um bom 
equilíbrio entre a sua vida 
profissional/pessoal, prevendo iniciativas 
apropriadas de apoio às suas famílias e 
facilitando 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

É necessário salientar a importância da protecção social para as famílias dos investigadores, 
que frequentemente têm de enfrentar problemas de ordem prática como a assistência médica
e a escola para os filhos (creche, jardim infantil, etc.).

As acções Marie Curie devem permitir ultrapassar todos os eventuais obstáculos que 
dificultem as actividades de investigação e a permanência dos investigadores no estrangeiro.

Alteração 12
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 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-á também obter sinergias deste 
tipo com acções a nível regional, nacional e 
internacional, nomeadamente procurar-se-á
atingir a coesão regional tendo em conta a 
necessidade das regiões menos 
desenvolvidas atraírem investigadores a fim 
de estas desenvolverem as suas próprias 
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estratégias de desenvolvimento a médio e 
longo prazo.

Justificação

Deve evitar-se que as zonas menos desenvolvidas sofram com a maior procura de 
investigadores altamente qualificados.

Alteração 13
Anexo, Actividades, Formação inicial de investigadores, parágrafo 5, pontos 3 bis e 3 ter 

(novos)

• acções de cooperação com países 
terceiros com vista à formação dos 
investigadores em início de carreira.
• prestação de assistência para a 
promoção de publicações, estudos e livros 
pelos investigadores com o objectivo de 
difundir o conhecimento, bem como apoio 
à formação teórica e científica dos 
investigadores.

Justificação

Deve ser incentivada a cooperação com países terceiros que possa trazer mais-valias para a 
formação dos nossos investigadores em início de carreira.

A publicação de opiniões teórico-científicas dos investigadores, em particular dos jovens, 
deve ser objecto de um apoio particular, uma vez que não só promove novos pontos de vista, 
mas também cria as condições ideais para desenvolver uma rivalidade científica criativa. 

Alteração 14
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, pelo menos, 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.
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Justificação

O critério dos quatro anos de experiência a tempo inteiro pode ser redutor no caso de 
estarmos perante um investigador com um percurso académico de investigação intenso, mas 
com uma vida profissional paralela.

Alteração 15
Anexo, Actividades, Dimensão internacional, parágrafo 2, alínea i)

(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, 
adequadamente financiadas, com regresso 
obrigatório à União Europeia, para 
investigadores experientes no âmbito da 
formação ao longo da vida e da 
diversificação de competências, bem como 
para investigadores em início de carreira
para lhes permitir a aquisição de novas 
competências e conhecimentos;

Justificação

A mobilidade é muitas vezes dificultada por um financiamento inadequado, em termos de 
bolsas de estudo e de subvenções para regresso ou reintegração, nomeadamente para 
investigadores em fase de carreira média ou avançada. Os investigadores em início de 
carreira devem poder obter bolsas em circunstâncias de igualdade por forma a 
valorizarem-se e a regressarem altamente qualificados.

É importante que o investigador não seja obrigado a regressar apenas ao seu próprio país,
mas possa prosseguir a sua experiência antes do regresso, mesmo que a outro país, desde 
que seja membro da União Europeia.  

Alteração 16
Anexo, Actividades, Dimensão internacional, parágrafo 2, alínea ii)

(ii) Subvenções de regresso e reinserção 
internacional para investigadores experientes 
após uma experiência internacional. No 
âmbito desta acção, será igualmente apoiada 
a ligação em rede dos investigadores de 
Estados-Membros e países associados a 
trabalhar no estrangeiro, a fim de os manter 

(ii) Subvenções de regresso e reinserção 
internacional adequadamente financiadas
para investigadores experientes ou em início
de carreira após uma experiência 
internacional. No âmbito desta acção, será 
igualmente apoiada a ligação em rede dos 
investigadores de Estados-Membros e países 
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activamente interessados e informados sobre 
os progressos do Espaço Europeu da 
Investigação.

associados a trabalhar no estrangeiro, a fim 
de os manter activamente interessados e 
informados sobre os progressos do Espaço 
Europeu da Investigação, assim como o 
incentivo ao regresso destes investigadores 
europeus estabelecidos fora da Europa.

Justificação

A mobilidade é muitas vezes dificultada por um financiamento inadequado, em termos de 
bolsas de estudo e de subvenções para regresso ou reintegração, nomeadamente para 
investigadores em fase de carreira média ou avançada. Os investigadores em início de 
carreira devem poder obter bolsas em circunstâncias de igualdade por forma a 
valorizarem-se e a regressarem altamente qualificados. Os investigadores europeus na 
diáspora devem ser incentivados a regressar à Europa.

Alteração 17
Anexo, Actividades, Dimensão internacional, parágrafo 3, alínea i)

i) Bolsas internacionais de entrada 
destinadas a atrair investigadores altamente 
qualificados de países terceiros para os 
Estados-Membros e países associados, para 
fins de valorização dos conhecimentos e de 
estabelecimento de ligações a alto nível. Os 
investigadores de países em 
desenvolvimento ou de países de economias 
emergentes podem beneficiar de apoio para 
a fase de regresso. Será igualmente apoiada 
a ligação em rede de investigadores de 
países terceiros nos Estados-Membros e 
países associados, com vista a estruturar e 
desenvolver os seus contactos com as suas 
regiões de origem.

i) Bolsas internacionais de entrada 
destinadas a atrair investigadores altamente 
qualificados de países terceiros para os 
Estados-Membros e países associados, para 
fins de valorização dos conhecimentos e de 
estabelecimento de ligações a alto nível. Os 
investigadores de países em 
desenvolvimento ou de países de economias 
emergentes podem beneficiar de apoio para 
a fase de regresso. Será igualmente apoiada 
a ligação em rede de investigadores de 
países terceiros nos Estados-Membros e 
países associados, com vista a estruturar e 
desenvolver os seus contactos com as suas 
regiões de origem e serão oferecidos 
incentivos a bons investigadores à escala 
mundial, para que estes se estabeleçam na 
Europa.

Justificação

Em geral, devem ser oferecidos incentivos aos investigadores, para que estes se estabeleçam 
na Europa ou regressem à Europa.
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Alteração 18
Anexo, Actividades, Dimensão internacional, parágrafo 3, alínea ii), ponto -1 bis (novo)

• países candidatos à adesão,

Justificação

Precisão para que fique claro o estatuto privilegiado dos países candidatos em matéria de 
parcerias.

Alteração 19
Anexo, Actividades, Acções específicas

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 profissional, 
nomeadamente em matéria de segurança 
social e questões fiscais dos investigadores, 
que funcionam muitas vezes como um 
desincentivo ao próprio ingresso na 
investigação, e a promover as perspectivas 
de carreira dos investigadores na Europa,
nomeadamente assegurando-lhes condições 
financeiras e salariais adequadas, bem 
como mecanismos de protecção social. 
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

As diferenças dos sistemas de segurança social e dos níveis de tributação entre 
Estados-Membros podem funcionar como um entrave à mobilidade, sendo urgente a tomada 
de medidas concertadas. Sendo o salário um dos aspectos mais visíveis do reconhecimento 
profissional, deve assegurar-se um rendimento digno e atractivo, que suscite o interesse por 
uma carreira na área da investigação.
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