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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do  Conselho relativa ao programa específico “Pessoas” 
para execução do 7º programa-quadro (2007-2013) da Comunidade Europeia de 
actividades em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração
(COM(2005)0442 – C6-0383/2005 – 2005/0187(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2005)0442)1,

– Tendo em conta o artigo 166º do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado pelo 
Conselho (C6-0383/2005),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão da Cultura e da Educação, da 
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e da Comissão dos Direitos da Mulher e da 
Igualdade dos Géneros (A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do nº 2 do 
artigo 250º do Tratado CE;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
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 

(13)  Na execução do presente programa é 
necessário prestar uma atenção adequada à 
integração das questões de género, bem 
como, nomeadamente, a questões 

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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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.

relacionadas com as condições de trabalho, 
medidas a favor da conciliação entre a 
vida profissional e a vida familiar, 
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 sublinhar que na fase de execução do programa estão previstas medidas a favor 
da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar.

Alteração 2
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 visa criar 
um verdadeiro espaço europeu da 
investigação, como previsto 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.

Justificação

É conveniente sublinhar que o principal objectivo do programa de investigação é a criação 
de um verdadeiro espaço europeu da investigação.

Alteração 3
Considerando 14 bis (novo)

(14 bis) O programa "Pessoas" tem como 
objectivo o reforço, qualitativo e 



PR\600208PT.doc 7/17 PE 368.076v01-00

PT

quantitativo, dos recursos humanos em 
investigação e tecnologia na Europa, 
nomeadamente através do
reconhecimento da "profissão" de 
investigador. Esta medida permitirá 
favorecer a manutenção da excelência em 
investigação fundamental e um 
desenvolvimento coerente da investigação 
tecnológica, bem como incentivar 
fortemente a mobilidade dos 
investigadores europeus a partir da/e para 
a Europa.

Justificação

Este novo considerando especifica os objectivos do programa "Pessoas", introduzindo a 
noção de profissão de investigador, à qual deve ser reconhecida a mesma dignidade 
relativamente às outras profissões.

Alteração 4
Artigo 6, nº 1 bis (novo)

1 bis. Aquando da elaboração do 
programa de trabalho e em conformidade 
com as regras de participação, a 
Comissão adoptará as medidas 
necessárias para instituir um mecanismo
de simplificação dos procedimentos.

Justificação

A realização dos objectivos ambiciosos das acções Marie Curie implica uma redução dos 
procedimentos burocráticos por parte da Comissão a fim de evitar que os atrasos processuais 
constituam um obstáculo para a investigação.

Alteração 5
Artigo 8, nº 5

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 
todas as acções de IDT financiadas ao 
abrigo do presente programa.
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Justificação

Tendo em conta a importância do programa específico "Pessoas" no âmbito do programa-
quadro, sujeito ao processo de co-decisão, é conveniente que o Parlamento Europeu seja 
informado dos resultados obtidos através das acções do presente programa.

Alteração 6
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”, com especial referência ao valor 
acrescentado europeu por elas gerado 
enquanto efeito estruturante no espaço 
europeu da investigação. Estas acções são 
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 profissional
e à aprendizagem ao longo da vida no 
sector público e privado. A mobilidade, 
tanto transnacional como intersectorial, o 
reconhecimento de experiências adquiridas 
em diferentes sectores e países e condições 
de trabalho adequadas, tanto em termos de 
independência da investigação como da 
adaptação das remunerações às melhores 
normas internacionais e de uma maior 
atenção conferida à cobertura social e em 
matéria de seguros, são elementos-chave 
em todas as “acções Marie Curie".

Justificação

É conveniente sublinhar que as acções destinadas a favorecer a mobilidade e o 
desenvolvimento da carreira dos investigadores têm igualmente um efeito estruturante em 
termos reais e sobre os programas nacionais a fim de criar uma verdadeira cooperação 
europeia no espaço europeu da investigação. Convém igualmente sublinhar que o 
desenvolvimento profissional do investigador deve ser promovido tanto no sector público 
como privado. Para que o espaço europeu da investigação possa, nomeadamente, incentivar 
a carreira dos investigadores, é conveniente garantir a igualdade das condições de trabalho 
e, simultaneamente, a independência da investigação.
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Alteração 7
Anexo, Introdução, parágrafo 4 bis (novo)

No âmbito das "acções Marie Curie", 
deve ser conferida uma especial atenção à 
protecção e à partilha da propriedade 
intelectual, através de cláusulas 
contratuais adequadas que protejam o 
investigador, quando a investigação 
resulte numa patente de bens colocados 
no mercado.

Justificação

É fundamental que o programa-quadro proteja os resultados obtidos no âmbito da 
investigação, nomeadamente através de cláusulas contratuais adequadas que garantam a 
posição jurídica do investigador envolvido em programas que resultam em iniciativas de 
produção e comercialização de produtos, cuja realização é fruto da contribuição 
determinante da obra de um ou vários investigadores.

Alteração 8
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 do desenvolvimento científico 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 possam conseguir um bom 
equilíbrio entre a sua vida 
profissional/pessoal e a contribuir para 
uma integração estável dos investigadores 
no mundo do trabalho e 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 
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tecnológico. e do desenvolvimento científico e 
tecnológico.

Justificação

As acções devem igualmente favorecer a integração dos investigadores mais dotados no 
mercado europeu da investigação e não apenas a sua reinserção após uma interrupção.

Alteração 9
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, que 
corresponde normalmente a quatro anos 
(tempo inteiro equivalente) 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.

Justificação

O aditamento da expressão "tempo inteiro equivalente" visa evitar qualquer discriminação 
que seja contrária às políticas de conciliação da vida profissional e familiar. A acção Marie 
Cúria "Formação inicial de investigadores" tem por objectivo promover o interesse dos 
jovens investigadores pelas carreiras de investigação. Destina-se também aos jovens que têm 
aptidão para a investigação.

Alteração 10
Anexo, Actividades, "Formação inicial de investigadores", parágrafo 3

O programa conjunto de formação pela 
investigação deveria ser coerente, em 
termos de normas de qualidade, com as 
disposições necessárias relativas a 

O programa conjunto de formação pela 
investigação deveria ser coerente, em 
termos de normas de qualidade, com as 
disposições necessárias relativas a 
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supervisão e mentoria. O programa de 
formação conjunto explorará competências 
complementares dos participantes na rede, 
incluindo empresas, bem como outras 
sinergias. Tal implicará o reconhecimento 
mútuo da qualidade da formação e, se 
possível, dos diplomas e outros 
certificados.

supervisão e mentoria. O programa de 
formação conjunto explorará competências 
complementares dos participantes na rede, 
incluindo empresas, bem como outras 
sinergias. Tal implicará o reconhecimento 
mútuo da qualidade da formação e, se 
possível, dos diplomas e outros 
certificados. Será prestada uma especial 
atenção ao problema da inserção a longo 
prazo dos investigadores no mundo do 
trabalho.

Justificação

A formação de investigador exige o investimento de recursos consideráveis que não devem 
ser desperdiçados. Consequentemente, é necessário prever uma série de medidas a favor da
inserção dos elementos mais dotados no mercado europeu da investigação.

Alteração 11
Anexo, Actividades, "Formação inicial de investigadores", parágrafo 5, ponto 3

•  a organização de formações de curta 
duração (conferências, cursos de Verão e 
cursos especializados), abertos à 
participação não só de estagiários da rede 
como também de investigadores de fora da 
rede. a organização de formações de curta 
duração (conferências, cursos de Verão e 
cursos especializados), abertos à 
participação não só de estagiários da rede 
como também de investigadores de fora da 
rede.

•  o custo da criação de redes e a 
organização de formações de curta duração 
(conferências, cursos de Verão e cursos 
especializados), abertos à participação não 
só de estagiários da rede como também de 
investigadores de fora da rede. a 
organização de formações de curta duração 
(conferências, cursos de Verão e cursos 
especializados), abertos à participação não 
só de estagiários da rede como também de 
investigadores de fora da rede.

Justificação

O financiamento das redes de organizações complementares de diferentes países implica 
despesas de funcionamento que devem ser integradas explicitamente nas medidas elegíveis 
para financiamento.

Alteração 12
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 

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

formação ao longo da vida e a progressão 
na carreira, espera-se contudo que os 
investigadores tenham normalmente maior 
experiência.

Justificação

O aditamento do termo "equivalente" (que permite incluir o período de interrupção) visa 
evitar qualquer discriminação que seja contrária às políticas de conciliação da vida 
profissional e familiar.

Alteração 13
Anexo, Actividades, "Formação ao longo da vida e progressão na carreira", parágrafo 5, ponto 

2

•  Outros organismos públicos ou privados, 
incluindo grandes organizações de 
investigação, que financiam e gerem 
programas de bolsas quer com um mandato 
oficial quer com reconhecimento pelas 
autoridades públicas, como agências 
criadas por governos ao abrigo do direito 
privado com uma missão de serviço 
público, organizações de beneficência, etc.;

•  Outros organismos públicos ou privados, 
incluindo grandes organizações de 
investigação, universidades, organizações 
que financiam e gerem programas de 
bolsas quer com um mandato oficial quer 
com reconhecimento pelas autoridades 
públicas, como agências criadas por 
governos ao abrigo do direito privado com 
uma missão de serviço público, 
organizações de beneficência, etc.;

Justificação

É conveniente incluir explicitamente as universidades entre os organismos e organizações de 
investigação elegíveis para co-financiamento, por desempenharem um papel determinante na 
criação e formação de recursos humanos do sector da investigação.

Alteração 14
Anexo, Actividades, "Formação ao longo da vida e progressão na carreira", parágrafo 6

Ambos os modos de execução serão 
inicialmente geridos em paralelo. No 
decurso do programa-quadro, uma 
avaliação de impacto destes dois modos 
determinará as modalidades de execução 
na parte restante do programa.

Ambos os modos de execução serão 
inicialmente geridos em paralelo mediante 
um mecanismo de co-financiamento que 
preveja uma fase inicial adequada à sua 
realização. No decurso do programa-
quadro, uma avaliação de impacto destes 
dois modos determinará as modalidades de 
execução na parte restante do programa.
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Justificação

Nem todos os países e regiões dispõem de programas de mobilidade, facto que pode dar azo 
a uma desigualdade de tratamento, a qual pode ser evitada através de uma fase-piloto.

Alteração 15
Anexo, Actividades, "Parcerias e pontes entre as empresas e as universidades", parágrafo 2, 

ponto 3

•  Organização de workshops e 
conferências que promovam as 
experiências intersectoriais e o 
intercâmbio de conhecimentos, a fim de 
chegar a um maior número de pessoas nos 
dois sectores;

•  Custo da criação de redes e organização 
de workshops e conferências que 
promovam as experiências intersectoriais e 
o intercâmbio de conhecimentos, a fim de 
chegar a um maior número de pessoas nos 
dois sectores;

Justificação

O financiamento das redes de organizações de diferentes países implica despesas de 
funcionamento que devem ser integradas explicitamente nas medidas elegíveis para 
financiamento.

Alteração 16
Anexo, Actividades, "Acções específicas", 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. Serão igualmente 
previstas iniciativas destinadas a facilitar 
a mobilidade dos investigadores e das 
suas famílias e a sua inserção nos países 
de acolhimento.
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Justificação

É importante favorecer o apoio à rede europeia de centros de mobilidade a fim de facilitar a 
inserção dos investigadores e das suas famílias nos países de acolhimento, mas também dar a 
conhecer ao público, através de campanhas publicitárias e de seminários, o trabalho do
investigador e as acções Marie Curie.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

Em Lisboa, a Europa fixou o objectivo de se tornar um protagonista na cena mundial.
Para o efeito, decidiu criar, até 2010, uma sociedade do conhecimento, centrada sobretudo na 
investigação e na inovação.
Cinco anos após Lisboa e cinco anos antes de 2010, impõem-se algumas reflexões, pois o 
fosso que nos separa dos outros motores do desenvolvimento no mundo não foi colmatado. 
Antes pelo contrário. 
Os Estados Unidos ocupam uma situação vantajosa graças ao investimento de recursos 
consideráveis na investigação, bem como às experiências no domínio militar, cujos resultados 
são posteriormente aplicados com sucesso (internet, GPS, etc.) no mercado mundial; por seu 
turno, os países asiáticos emergentes associam ao custo extremamente baixo do trabalho um 
progresso tecnológico crescente, também ele de baixo custo, sem se preocuparem com 
medidas onerosas de protecção do ambiente, do trabalho e da saúde. 
Estas razões concomitantes geram a pouco e pouco uma perda crescente da competitividade 
do velho continente e a UE está consciente da necessidade de acelerar o processo de Lisboa, 
graças a um maior investimento na investigação, na tecnologia, na formação e na inovação, a 
fim de recuperar a competitividade e garantir um melhor nível de crescimento e emprego.
Neste contexto, a investigação representa o motor do novo sistema europeu e o investigador 
constitui a chave do acesso a um maior conhecimento, condição prévia para uma melhor
competitividade.
A estratégia de Lisboa renovada encara o indivíduo como o principal meio de obter o 
crescimento e o emprego.
Por conseguinte, é útil e necessário dar continuidade às acções Marie Curie, que permitiram 
demonstrar a importância da mobilidade dos investigadores, indispensável a um intercâmbio 
frutuoso de conhecimentos e ideias. Mas esta medida não é suficiente para fazer face a um 
desafio desta amplitude.
Na nossa opinião, é necessário criar um verdadeiro espaço europeu da investigação, um longo
e contínuo fluxo de ideias em que assente a Carta Europeia do Investigador e o respectivo 
Código de Conduta. Um fluxo que atravesse todos os Estados-Membros e os envolva nesse 
processo. É necessário criar um grande mercado europeu da investigação, no qual as mentes 
mais brilhantes possam medir-se livremente entre si e ser apreciadas e reconhecidas, 
nomeadamente em termos de aspirações legítimas e perspectivas de carreira. Para ser atraído,
consagrar-se à investigação e vir trabalhar na Europa, o investigador deve sentir o fascínio de 
um grande projecto, deve dispor de instrumentos e de perspectivas para o realizar, deve 
encarar o futuro com serenidade e sem a angústia de ter de abandonar a família porque os seus 
recursos não permitem que esta o acompanhe.

A profissão de investigador

A proposta da Comissão relativa ao programa específico “Pessoas” tem em conta a frutuosa 
experiência adquirida nas acções Marie Curie, que conferiram um forte impulso ao 
crescimento da investigação ao mais alto nível; em certos casos, revelaram-se como 
autênticos laboratórios de cérebros.
Face a uma experiência tão positiva, é judicioso retomar a estrutura de base e introduzir as 
modificações sugeridas pela experiência adquirida.
Os objectivos do programa específico "Pessoas" são mais ambiciosos e visam reforçar, em 
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termos qualitativos e quantitativos, o potencial humano da investigação e da tecnologia na 
Europa.
O programa deverá incentivar os elementos talentosos a enveredar por carreiras de 
investigação e favorecer a permanência dos investigadores europeus na Europa; visa 
igualmente atrair os investigadores do mundo inteiro. 
Mas para que isso aconteça, a carreira de investigação deve tornar-se uma profissão e, 
enquanto tal, ser respeitada e remunerada de forma adequada.
A remuneração do investigador constitui aliás um factor importante para tornar esta carreira 
mais atractiva. 
Por conseguinte, é conveniente oferecer aos investigadores condições salariais que tenham em 
conta os melhores padrões internacionais e prestar mais atenção à cobertura social e em 
matéria de seguros. Esta medida permitirá, nomeadamente, garantir a independência da 
investigação.
Para ser fiável, a investigação deve ser tão independente quanto possível e ter um efeito 
estruturante sobre o espaço europeu da investigação, no qual o investigador deve deslocar-se 
com total liberdade, desenvolvendo as suas capacidades e reforçando as suas competências; o 
investigador deve ter a possibilidade de avaliar e adquirir novos conhecimentos, valorizar as 
suas competências e a sua interacção com a sociedade que o rodeia através de seminários, 
conferências e encontros especializados, a fim de divulgar os resultados da investigação e
actuar por sua vez como um elemento-laboratório da investigação.
Tudo isto deverá ser realizado graças, nomeadamente, a uma rede específica financiada pelas 
acções Marie Curie.
A rede deverá facilitar o desenvolvimento da carreira dos investigadores e a sua inserção 
profissional no mundo do trabalho no final do período de formação. 
O programa "Pessoas" deve ter como objectivo facilitar a carreira de investigação. Com 
efeito, o investigador deve ser assistido em todas as fases da sua carreira, a começar pela fase 
inicial da formação, sendo conveniente tomá-lo a cargo e retê-lo caso se revele apto. 
É necessário não esquecer, igualmente, o papel das investigadoras e as acções específicas 
destinadas a proteger a sua carreira de investigação, que deve evoluir sem sacrificar a família. 
Consequentemente, é conveniente prever medidas adequadas a fim de conciliar a vida 
profissional e familiar e que permitam o regresso a uma carreira de investigação, 
nomeadamente após uma interrupção.
A inserção do investigador e da sua família nos países de acolhimento é um mecanismo que 
está estreitamente ligado à melhoria do mercado europeu da investigação, sendo crucial apoiar 
a rede europeia de centros de mobilidade, cuja missão consiste precisamente em melhorar as 
condições de vida dos investigadores nos países de acolhimento e, simultaneamente, dar a 
conhecer as público o trabalho do investigador e o papel desempenhado pelas acções Marie 
Curie.

Co-financiamento

O mecanismo de co-financiamento deveria ser alvo de um capitulo distinto, por se tratar de 
uma questão que foi e continua a ser muito falada e cuja difícil missão consiste em 
harmonizar os objectivos da investigação, quer sejam a expressão de estruturas públicas ou de 
organismos privados.
O contributo dos programas nacionais e dos investimentos privados deverá permitir a 
implementação do capital humano e prestar uma atenção particular à excelência, um valor
acrescentado com efeito estruturante do espaço europeu da investigação. 
Por conseguinte, é necessário que exista um elo estreito entre o programa "Pessoas", os 
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programas nacionais, as políticas estruturais e as políticas comunitárias de educação e 
formação, a fim de optimizar os esforços e orientá-los numa mesma direcção, ou seja motivar 
os investigadores para motivar a investigação. 
Motivar a investigação implica igualmente garantir por meio de instrumentos legislativos, e 
dada a ausência de uma disciplina unívoca em matéria de propriedade intelectual, que no 
âmbito das acções Marie Curie seja prestada uma atenção especial à protecção e à partilha da 
propriedade intelectual, através de cláusulas contratuais que protejam os resultados da 
investigação e do investigador.
Por último, dado que nem todos estão dispostos a recorrer a um mecanismo complexo como o 
co-financiamento dos programas de mobilidade, é necessário prever uma fase-piloto que
impedirá as desigualdades de tratamento dos investigadores oriundos de países ou regiões que 
não disponham de programas de mobilidade.
A investigação deve ser aberta a todos os indivíduos que satisfaçam as condições exigidas e, 
por esta razão, é importante que o programa de selecção do capital humano da investigação 
seja facilmente acessível. Para o efeito, aquando da elaboração do programa de trabalho e em 
conformidade com as regras de participação nos concursos, a Comissão deverá instituir um 
mecanismo de simplificação dos procedimentos burocráticos, a fim de evitar que obstáculos 
processuais comprometam iniciativas científicas importantes.
O Parlamento Europeu deve ser permanentemente informado dos resultados obtidos através 
das acções do programa específico "Pessoas", que poderá ser melhorado e corrigido se as 
primeiras experiências resultantes da sua nova aplicação apontarem nesse sentido.

Orçamento

A realização dos objectivos ambiciosos do programa "Pessoas" requer um orçamento 
consistente.
Os Estados-Membros comprometeram-se a investir 3 % do seu PIB no sector da investigação; 
a UE deveria liderar a corrida para o futuro evitando que a carência de recursos financeiros do 
seu orçamento penalize a estratégia de desenvolvimento no seu conjunto.
Com efeito, poderemos assistir a uma situação paradoxal em que os Estados-Membros 
aumentem os investimentos na investigação e a UE decida reduzi-los, com o consequente 
desaparecimento do programa em curso ou dos processos de co-financiamento.
Investir no conhecimento significa investir sobretudo nos jovens, torná-los competitivos no 
mercado mundial e permitir-lhes fazer face aos desafios do futuro, desafios que têm o nome 
de "investigação". 


