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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 “Cooperação” 
para execução do 7º programa-quadro (2007-2013) da Comunidade Europeia de 
actividades em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração
(COM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2005)0440)1,

– Tendo em conta o artigo 166º do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado pelo 
Conselho (C6-0381/2005),

– 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, bem como da Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, da Comissão da Cultura e da Educação e da Comissão dos 
Transportes e do Turismo (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 4

(4) O programa-quadro deve 
complementar as actividades realizadas nos 
Estados Membros, bem como outras 
acções comunitárias necessárias para o 

(4) Este programa específico deve 
complementar as actividades realizadas nos 
Estados Membros, bem como outras 
acções comunitárias necessárias para o 

  
1 Ainda não publicada em JO.
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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.

esforço estratégico geral de implementação 
dos objectivos da agenda de Lisboa. Para 
tal, o programa deverá optimizar a 
eficácia das acções apoiadas no seu 
âmbito, reforçando a sua
complementaridade e sinergias com 
outros programas e acções comunitários,
especialmente em paralelo com as acções 
relativas aos Fundos Estruturais, 
agricultura, ensino, formação, 
competitividade e inovação, indústria, 
saúde, protecção do consumidor, emprego, 
energia, transportes, ambiente e sociedade 
da informação.

Justificação

As actividades financiadas no âmbito deste programa específico devem estar estreitamente 
relacionadas com as actividades promovidas no quadro de outros programas e acções, a fim 
de que umas e outras se completem mutuamente e se garanta igualmente uma coordenação
das políticas da UE relacionadas com esta matéria.

As acções relativas à sociedade da informação devem beneficiar das sinergias geradas entre 
o programa específico e outras acções comunitárias.

Alteração 2
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) A pluridisciplinaridade e a 
interdisciplinaridade devem merecer uma 
especial consideração no programa 
específico "Cooperação", em sintonia 
com as recomendações do Comité 
Consultivo Europeu sobre Investigação
(EURAB 04.009, de Abril de 2004) e da 
Resolução do Parlamento Europeu, de 10 
de Março de 2005, sobre Ciência e 
Tecnologia - Orientações para a futura 
política da União Europeia em matéria de 
apoio à investigação1.
____________________
1 JO C 320 E de 15.12.2006, p. 259.

Justificação

O programa específico "Cooperação" não pode ser alheio a esta preocupação dos meios 
científicos e tecnológicos, sendo necessárias medidas específicas para reforçar a 
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interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade no âmbito dos programas e dos projectos.

Alteração 3
Considerando 4 ter (novo)

(4 ter) Este programa específico deve 
conceder uma atenção preferencial à 
transferência de conhecimentos, 
resultados e tecnologias do sector público 
da investigação para as empresas, em 
especial para as PME, bem como aos 
mecanismos necessários para garantir um 
encaminhamento eficaz e articulado das 
necessidades do sector empresarial para 
os grupos de investigação.

Justificação

A competitividade da economia europeia é um dos objectivos visados pelo programa 
específico "Cooperação". Em consequência, é importante que os resultados da investigação 
promovida no âmbito deste programa e levada a cabo por entidades públicas sejam
aplicados pelas empresas para melhorar os seus produtos, processos, etc.. Para tal, há que 
prever e potenciar mecanismos e incentivos para que os resultados da transferência de 
conhecimentos, capacidades e tecnologias cheguem ao conhecimento das empresas, em 
especial das PME, e possam ser por elas assimilados e utilizados.

Alteração 4
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) O programa específico "Cooperação"
deve velar, muito particularmente, por
assegurar uma participação adequada das 
PME em todas as suas acções e projectos. 
As actividades relativas a inovação e PME 
apoiadas no âmbito do presente programa 
específico devem visar a máxima
complementaridade e sinergias com as
realizadas no âmbito do programa-quadro 
“Competitividade e inovação” e com os 
demais programas e acções comunitários.

Justificação

As PME constituem o núcleo fundamental da indústria europeia. Contudo, são bem 
conhecidas as dificuldades com que este tipo de empresas se defronta para levar a cabo 
actividades de inovação e, sobretudo, de I&D. É, por conseguinte, necessário apoiar a 
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participação das PME no programa específico "Cooperação" através de acções mais 
concretas e mais intensivas.

Alteração 5
Considerando 5 bis (novo)

(5 bis) O programa específico 
"Cooperação" deve ter em conta a 
importância do papel das regiões na 
implementação do Espaço Europeu da 
Investigação, tal como reconhecido pela 
Comissão na sua Comunicação intitulada 
"A Dimensão Regional do Espaço 
Europeu da Investigação" 
COM(2001)0549.

 Justificação

Na sua Comunicação COM(2001)0549, Comissão afirma que "as políticas e iniciativas de 
investigação e inovação podem proporcionar elementos essenciais para a emergência de 
economias de aglomeração e agregados industriais bem sucedidos". E sendo a mensagem 
chave daquela Comunicação dirigida às políticas comunitárias pertinentes, entre as quais se 
cita a investigação, afigura-se oportuno promover a interligação das regiões com o tecido de 
um verdadeiro Espaço Europeu da Investigação.

Alteração 6
Considerando 7

(7) O presente programa específico deverá 
contribuir para a subvenção a conceder ao 
Banco Europeu de Investimento para a 
constituição do "Mecanismo de 
Financiamento da Partilha de Riscos", a 
fim de melhorar o acesso a empréstimos do 
BEI.

(7) O presente programa específico deverá 
contribuir para a subvenção a conceder ao 
Banco Europeu de Investimento para a 
constituição do "Mecanismo de 
Financiamento da Partilha de Riscos", a 
fim de melhorar o acesso a empréstimos do 
BEI. No mesmo sentido, o programa 
específico deve conceder um apoio 
financeiro equivalente para cobrir os 
riscos relacionados com a participação 
das PME em projectos, libertando-as da 
obrigação de apresentar garantias 
bancárias.

Justificação

Mercê das suas características e da sua estrutura, as PME são as empresas que maior 
necessidade têm de uma simplificação a nível dos processos de acesso aos empréstimos do 
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BEI.

Alteração 7
Considerando 8 bis (novo)

(8 bis) A cooperação internacional deve 
centrar-se em dois aspectos prioritários:
cooperação com os países avançados no 
âmbito de temas específicos de interesse 
mútuo que constituem prioridades das
áreas temáticas do presente programa; e 
cooperação com os países em 
desenvolvimento, como os da América 
Latina, no âmbito de projectos dirigidos 
nomeadamente à promoção da melhoria 
da economia, do bem-estar social e à
protecção do ambiente e dos recursos 
naturais.

Justificação

A cooperação com países terceiros incide em dois aspectos distintos, mas complementares: a 
cooperação com países avançados (Estados Unidos, Canadá e Japão, designadamente), 
indispensável para permanecer na vanguarda em diferentes disciplinas e áreas temáticas de 
excelência, e a cooperação ao serviço do desenvolvimento económico e social de zonas 
geográficas em desenvolvimento, com particular ênfase para as zonas com as quais foram
mantidas relações históricas prolongadas e que possuem afinidades culturais e sociais com 
países da União, como é o caso da América Latina.

Alteração 8
Considerando 8 ter (novo)

(8 ter) Dado que as actividades realizadas 
no âmbito de estruturas 
intergovernamentais, como a EUREKA, 
podem constituir um bom modelo para 
uma melhor participação das empresas no 
programa específico "Cooperação" e que 
os "clusters" EUREKA deram um 
contributo positivo para o crescimento de 
certas zonas estratégicas de investigação, 
é necessário reforçar a 
complementaridade e sinergias entre a
EUREKA e este programa específico. 
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Justificação

As actividades de investigação, desenvolvimento e inovação levadas a cabo por estruturas 
intergovernamentais não estritamente comunitárias, como é o caso da EUREKA, devem ser 
coordenadas com as actividades realizadas no âmbito do programa-quadro com vista a um 
melhor aproveitamento das experiências mútuas e dos recursos.

Alteração 9
Considerando 9 bis (novo)

(9 bis) Este programa específico deve ter 
em consideração o papel das 
universidades como instituições de base 
para a realização de uma investigação de 
excelência no domínio da ciência e 
tecnologia e para a constituição do 
Espaço Europeu da Investigação, tal 
como reconhecido na Comunicação da
Comissão intitulada "O papel das 
universidades na Europa do 
conhecimento" COM(2003)0058.

Justificação

Na comunicação citada, reconhece-se que "a União Europeia necessita (...) de uma 
comunidade universitária sólida e próspera", assim como que a "Europa precisa de
excelência nas suas universidades, uma vez que só assim poderá optimizar os processos que 
estão na base da sociedade do conhecimento". Sempre naquele documento, equaciona-se a 
necessidade de reforçar o papel das universidades, a fim de melhorar a sua competitividade 
em relação aos países mais avançados exteriores à União. Estas considerações aconselham a 
que se realce o papel da universidade europeia no âmbito do programa específico 
"Cooperação".

Alteração 10
Considerando 9 ter (novo)

(9 ter) O programa específico 
"Cooperação"deve aumentar a coesão 
entre países e regiões da UE em matéria 
de ciência e tecnologia, e, por 
conseguinte, contribuir para reduzir o 
fosso tecnológico entre os vários 
territórios.
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Justificação

As políticas de coesão interterritorial - fundamentais na União Europeia - devem impregnar 
todas as outras políticas europeias, incluindo as políticas nos domínios da ciência, da 
tecnologia e da inovação. Neste sentido, o programa específico "Cooperação" deve 
contribuir para reduzir o fosso tecnológico entre os países e as regiões da União.

Alteração 11
Considerando 10

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

(10) O programa específico 
"Cooperação"- e, de um modo geral, o 7º
programa-quadro no seu conjunto - deve 
contribuir para a promoção do 
desenvolvimento sustentável.

Justificação

A presente alteração tem por objectivo introduzir uma abordagem horizontal, a fim de que 
todos os aspectos contemplados, tanto no programa específico como no 7º programa-quadro, 
sejam tratados na perspectiva da promoção do desenvolvimento sustentável, tal como 
previsto na Estratégia de Lisboa.

Alteração 12
Considerando 10 bis (novo)

(10 bis) O programa específico 
"Cooperação" deve contribuir para a 
divulgação científica e tecnológica, a fim 
de aproximar a ciência e a tecnologia da 
sociedade.

Justificação

A ciência e a tecnologia ocupam um lugar de destaque na cultura século XX, pelo que as 
acções apoiadas por este programa devam contribuir também para aproximar a ciência da 
sociedade.

Alteração 13
Considerando 10 ter (novo)

(10 ter) O acordo sobre as Perspectivas 
Financeiras para 2007-2013 logrado pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho não 
prevê os meios financeiros necessários à 
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realização dos objectivos do programa 
específico "Cooperação", sendo, em 
consequência, necessário apresentar, no 
quadro da revisão das Perspectivas 
Financeiras em 2009, uma nova proposta 
consentânea com as ambições da União.

Justificação

O Conselho Europeu de Dezembro de 2005 e, subsequentemente, o acordo entre o Conselho e 
o Parlamento Europeu sobre as Perspectivas Financeiras para 2007-2013 atribuem ao 7º 
programa-quadro dotações inferiores em cerca de 30% aos montantes previstos na proposta 
inicial. Em consequência, também a dotação do programa específico será reduzida.

O acordo Conselho/Parlamento contempla, no entanto, uma proposta de revisão do 
orçamento comunitário em 2009. Nessa ocasião, a Comissão e o Conselho deverão 
concertar-se com o Parlamento a fim de permitir um aumento substancial das dotações.

Alteração 14
Considerando 11

(11) É importante assegurar uma boa 
gestão financeira do programa-quadro e a
sua execução da forma mais eficaz e 
convivial possível, bem como facilitar o 
acesso de todos os participantes, em 
conformidade com o Regulamento (CE, 
Euratom) nº 1605/2002 do Conselho, de 25 
de Junho de 2002, que institui o 
Regulamento Financeiro aplicável ao 
orçamento geral das Comunidades 
Europeias e o Regulamento (CE, Euratom) 
nº 2342/2002 da Comissão, de 23 de 
Dezembro de 2002, que estabelece as 
normas de execução do Regulamento 
Financeiro e eventuais alterações futuras.

(11) A Comissão compromete-se a
assegurar uma boa gestão financeira do 
programa-quadro e do programa 
específico "Cooperação"e a execução de 
ambos da forma mais eficaz e convivial 
possível, bem como facilitar o acesso
simples e eficaz de todos os participantes, 
em conformidade com o Regulamento (CE, 
Euratom) nº 1605/2002 do Conselho, de 25 
de Junho de 2002, que institui o 
Regulamento Financeiro aplicável ao 
orçamento geral das Comunidades 
Europeias e o Regulamento (CE, Euratom) 
nº 2342/2002 da Comissão, de 23 de 
Dezembro de 2002, que estabelece as 
normas de execução do Regulamento 
Financeiro e eventuais alterações futuras.

Justificação

Este princípio deve figurar de maneira mais clara nos considerandos deste programa 
específico.

Alteração 15
Artigo 3, parágrafo 1 bis (novo)
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Estes montantes serão adaptados após a 
revisão das Perspectivas Financeiras, em 
2009. 

Justificação

O Conselho Europeu de Dezembro de 2005 e, subsequentemente, o acordo entre o Conselho e 
o Parlamento Europeu sobre as Perspectivas Financeiras para 2007-2013 atribuem ao 7º 
programa-quadro dotações inferiores em cerca de 30% aos montantes previstos na proposta 
inicial. Em consequência, também a dotação do programa específico será reduzida.

O acordo Conselho/Parlamento contempla, no entanto, uma proposta de revisão do 
orçamento comunitário em 2009. Nessa ocasião, a Comissão e o Conselho deverão 
concertar-se com o Parlamento a fim de permitir um aumento substancial das dotações.

Alteração 16
Artigo 6, nº 2

2. O programa de trabalho tomará em 
consideração as actividades de 
investigação relevantes realizadas pelos 
Estados-Membros, Estados associados e 
organizações europeias e internacionais. 
Este programa será actualizado sempre que 
necessário.

2. O programa de trabalho tomará em 
consideração as actividades de 
investigação relevantes realizadas pelos 
Estados-Membros, Estados associados e 
organizações europeias e internacionais e 
facilitará a sua coordenação e reforço 
mútuo com as actividades previstas no 
programa de trabalho. Este programa será 
actualizado sempre que necessário.

Justificação

Para reforçar o carácter estruturado da acção comunitária em matéria de I&D e optimizar o 
seu impacto, é necessário que as actividades apoiadas contribuam para facilitar a 
coordenação dos esforços nacionais e para reforçar o seu impacto à escala comunitária.

Alteração 17
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 
a excelência, o impacto e a execução e,
neste âmbito, poderão ser especificados ou 
desenvolvidos no programa de trabalho 
requisitos, ponderações e limiares 

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 
a excelência científica e técnica, o impacto
no desenvolvimento económico e social e 
a qualidade e eficácia na execução, 
incluindo a eficácia na utilização dos 
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adicionais. recursos. Neste âmbito, poderão ser 
especificados ou desenvolvidos no 
programa de trabalho requisitos, 
ponderações e limiares adicionais.

Justificação

É necessário especificar com maior clareza os critérios em função dos quais os projectos
serão seleccionado, com particular referência à excelência científica e técnica, ao impacto no 
desenvolvimento económico e social e à eficácia na execução, designadamente à eficácia na
utilização dos recursos a fim de maximizar o retorno do investimento, privilegiando os 
equipamentos que, para uma subvenção igual, mobilizem maior quantidade de recursos.

Alteração 18
Artigo 7, nº 2, alínea a)

(a) do programa de trabalho referido no nº 
1 do artigo 6º,

(a) do programa de trabalho referido no nº 
1 do artigo 6º, incluindo os instrumentos 
que serão utilizados com base nas 
prioridades, quaisquer adaptações 
subsequentes com vista à sua utilização, o 
conteúdo dos convites à apresentação de 
propostas, bem como os critérios 
aplicáveis em matéria de selecção e 
avaliação,

Justificação

É conveniente introduzir as especificações descritas com vista a uma melhor aplicação do 
disposto no artigo 8º.

Alteração 19
Artigo 8 bis (novo)

Artigo 8º bis
1. A Comissão apresentará 
periodicamente um relatório ao 
Parlamento Europeu sobre a avaliação 
geral da execução do programa específico 
e facultar-lhe-á toda a documentação 
necessária a um acompanhamento 
adequado.
2. O Parlamento pronunciar-se-á sobre:
(a) o programa de trabalho referido no nº 
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1 do artigo 6º, e 
(b) qualquer adaptação da repartição 
indicativa do montante previsto no anexo 
II.

Justificação

Uma vez que o Tratado prevê a consulta do PE para a adopção do programa específico, é 
lógico que o Parlamento seja igualmente consultado sobre o programa de trabalho e sobre 
qualquer adaptação da repartição indicativa do montante. 

Alteração 20
Anexo I, parágrafo 5 bis (novo)

Será dada especial atenção ao incremento 
da coesão social entre países e regiões da 
União Europeia em matéria de ciência e 
tecnologia, com particular ênfase nas
medidas que permitam reduzir o fosso 
tecnológico entre os diversos territórios, 
através do incentivo diferenciado das 
capacidades tecnológicas das empresas a 
todos os níveis. Para tal, as acções 
realizadas no âmbito do programa-quadro 
serão concertadas com as linhas de acção 
das outras políticas da Comissão, em 
especial com a política regional e a 
política de competitividade e inovação. 

Justificação

A política de coesão interterritorial é uma das políticas fundamentais da União e, como tal, 
deve impregnar todas as outras políticas europeias. As disparidades tecnológicas - o 
designado fosso tecnológico - entre países e regiões da Europa são, em geral, mais profundas 
do que as disparidades económicas ou de qualidade de vida. É indispensável que o programa
específico "Cooperação" propicie a redução das disparidades em matéria de capacidades 
tecnológicas das empresas entre países e entre regiões da União, realizando, para o efeito, 
acções comuns concertadas com as políticas regionais.

Alteração 21
Anexo I, título "Investigação pluridisciplinar e multitemática, incluindo convites à 

apresentação de propostas conjuntos", parágrafo 1, parte introdutória

Será dada especial atenção a áreas 
científicas prioritárias que abranjam vários 
temas, como as ciências e tecnologias 

Será dada especial atenção a áreas 
científicas prioritárias que abranjam vários 
temas, como as ciências e tecnologias 
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marinhas. Será incentivada a 
pluridisciplinaridade através de abordagens 
multitemáticas conjuntas relativas a 
matérias de investigação e tecnologias 
relevantes para mais de um tema. Essas 
abordagens multitemáticas serão 
implementadas, nomeadamente, através de:

marinhas e as tecnologias do turismo. Será 
incentivada a pluridisciplinaridade através 
de abordagens multitemáticas conjuntas 
relativas a matérias de investigação e 
tecnologias relevantes para mais de um 
tema. Essas abordagens multitemáticas 
serão implementadas, nomeadamente, 
através de:

Justificação

O sector do turismo, com a sua tecnologia derivada, é um exemplo emblemático da 
necessidade de uma abordagem multitemática da investigação. Para além das repercussões 
da actividade turística, convém tomar em consideração outros aspectos como a 
sustentabilidade do litoral, os efeitos da presença de instalações hidráulicas, a interacção do 
funcionamento de instalações de tratamento dos resíduos com os núcleos naturais e 
populacionais, etc..

Alteração 22
Anexo I, título "Investigação pluridisciplinar e multitemática, incluindo convites à 

apresentação de propostas conjuntos", parágrafo 1 bis (novo)

O programa de trabalho estabelecerá 
medidas específicas para incentivar a 
pluridisciplinaridade no interior das
diferentes prioridades temáticas e entre as 
mesmas, nomeadamente, através de 
convites à apresentação de propostas 
específicos.

Justificação

É necessário que no programa de trabalho sejam fixados os mecanismos e os instrumentos 
que serão utilizados para promover a pluridisciplinaridade, em especial os convites à 
apresentação de propostas específicos que serão lançados no âmbito de cada prioridade 
temática, bem como os convites à apresentação de propostas comuns a vários temas.

Alteração 23
Anexo I, título "Investigação pluridisciplinar e multitemática, incluindo convites à 

apresentação de propostas conjuntos", parágrafo 2

A Comissão Europeia assegurará a 
coordenação entre os temas do presente 
programa específico e as acções realizadas 
no âmbito de outros programas específicos 
do 7º programa-quadro, como as relativas a 

A Comissão Europeia assegurará a 
coordenação entre os temas do presente 
programa específico e as acções realizadas 
no âmbito de outros programas específicos 
do 7º programa-quadro, como as relativas a 
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infra-estruturas de investigação do 
programa específico “Capacidades”.

infra-estruturas de investigação do 
programa específico “Capacidades”. O 
programa de trabalho identificará as 
actividades que deverão ser objecto de 
uma coordenação especial com as 
actividades de outros programas 
específicos e estabelecerá os mecanismos 
adequados para que essa coordenação 
seja efectiva.

Justificação

É oportuno prestar uma atenção muito particular à coordenação entre as actividades de 
investigação do programa específico e todas as outras actividades previstas nos demais 
programas específicos que favoreçam a sua execução, difusão e exploração.

Alteração 24
Anexo I, título "Adaptação à evolução das necessidades e oportunidades", parágrafo 1

A relevância industrial dos temas será 
assegurada em permanência graças, 
nomeadamente, ao trabalho realizado pelas 
várias "plataformas tecnológicas 
europeias". O presente programa específico 
contribuirá assim para a implementação 
das agendas estratégicas de investigação 
estabelecidas e desenvolvidas pelas 
plataformas tecnológicas europeias, na 
medida em que estas apresentem um 
verdadeiro valor acrescentado europeu. As 
vastas necessidades de investigação 
identificadas nas agendas estratégicas de 
investigação disponíveis já se reflectem 
bem nos nove temas apresentados infra. A 
integração mais pormenorizada do seu 
conteúdo técnico será feita posteriormente 
quando for elaborado o programa de 
trabalho pormenorizado para os convites à 
apresentação de propostas específicos.

A relevância industrial dos temas será 
assegurada em permanência graças, 
nomeadamente, ao trabalho realizado pelas 
várias "plataformas tecnológicas 
europeias". O presente programa específico 
contribuirá assim para a implementação 
das agendas estratégicas de investigação 
estabelecidas e desenvolvidas pelas 
plataformas tecnológicas europeias, na 
medida em que estas apresentem um 
verdadeiro valor acrescentado europeu. No 
quadro da gestão do 7º programa-quadro, 
é necessário, dada a novidade da 
iniciativa, desenvolver novos mecanismos 
de coordenação entre as propostas das 
agendas estratégicas de investigação, 
tanto a nível das prioridades temáticas 
como a nível geral, que facilitem a 
coordenação e integração da sua 
implementação. Dado que existem cerca 
de trinta plataformas tecnológicas, é 
necessário assegurar a unicidade de 
critérios e a optimização das suas acções, 
tendo muito particularmente em 
consideração que representam a visão e 
os compromissos da indústria. A 
integração mais pormenorizada do seu 
conteúdo técnico será feita posteriormente 
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quando for elaborado o programa de 
trabalho pormenorizado para os convites à 
apresentação de propostas específicos.

Justificação

As plataformas tecnológicas são uma iniciativa recente destinada a facilitar a maximização
da competitividade das acções realizadas no âmbito do 7º programa-quadro e a integrar o 
sector industrial no aumento do investimento privado em I&D. Tratando-se de novos 
mecanismos de consulta do sector industrial, é necessário garantir a coerência e a 
capacidade de gestão das propostas de implementação das agendas estratégicas de 
investigação, tanto a nível das prioridades temáticas como a nível geral. Deve ser prestada 
uma atenção muito particular às possíveis sinergias entre elas para evitar uma duplicação de 
recursos e para melhorar a pluridisciplinaridade.

Alteração 25
Anexo I, título "Adaptação à evolução das necessidades e oportunidades", parágrafo 3

Em cada tema, para além das actividades 
definidas, serão realizadas acções 
específicas destinadas a responder a 
“necessidades emergentes” e “necessidades 
políticas imprevistas
” de uma forma aberta e flexível. A 
realização destas acções assegurará uma 
abordagem simples, coerente e coordenada 
em todo o programa específico e o 
financiamento de investigação 
interdisciplinar que abranja vários temas ou 
que esteja fora do âmbito dos temas.

Em cada tema, para além das actividades 
definidas, e inclusivamente para além dos
temas prioritários, serão realizadas acções 
específicas destinadas a responder a 
“necessidades emergentes” e “necessidades 
políticas imprevistas” de uma forma aberta 
e flexível. A realização destas acções 
assegurará uma abordagem simples, 
coerente e coordenada em todo o programa 
específico e o financiamento de 
investigação interdisciplinar que abranja 
vários temas ou que esteja fora do âmbito 
dos temas.

Justificação

O apoio científico às políticas deve ser decidido inclusivamente a um nível superior aos 
temas prioritários.

Alteração 26
Anexo I, título "Adaptação à evolução das necessidades e oportunidades", parágrafo 3, ponto 

2

• Necessidades políticas imprevistas: A fim 
de responder, de uma forma flexível, a 
novas necessidades políticas surgidas 
durante a execução do programa-quadro, 
como evoluções ou eventos imprevistos 

• Necessidades políticas imprevistas: A fim 
de responder, de uma forma flexível, a 
novas necessidades políticas, decididas em 
concertação com os Estados-Membros,
surgidas durante a execução do 
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que exijam uma reacção rápida, por 
exemplo, novas epidemias, questões 
emergentes quanto à segurança dos 
alimentos, resposta a catástrofes naturais 
ou acções de solidariedade. Tal será 
implementado em estreita relação com as 
políticas relevantes da União Europeia. O 
programa de trabalho anual pode ser 
alterado caso surjam necessidades urgentes 
de investigação.

programa-quadro, como evoluções ou 
eventos imprevistos que exijam uma 
reacção rápida, por exemplo, novas 
epidemias, questões emergentes quanto à 
segurança dos alimentos, resposta a 
catástrofes naturais ou acções de 
solidariedade. Tal será implementado em 
estreita relação com as políticas relevantes 
da União Europeia. O programa de 
trabalho anual pode ser alterado caso 
surjam necessidades urgentes de 
investigação.

Justificação

Os Estados-Membros devem participar no processo de decisão no tocante às novas 
necessidades políticas imprevistas que possam surgir.

Alteração 27
Anexo I, título "Difusão, transferência de conhecimentos e maior envolvimento", parágrafo 1, 

parte introdutória

A fim de reforçar a difusão e utilização dos 
resultados de investigação da UE, será 
apoiada a difusão de conhecimentos e a
transferência de resultados, incluindo a 
nível dos decisores políticos, em todas as 
áreas temáticas, nomeadamente através do 
financiamento de iniciativas de ligação em 
rede/corretagem, seminários e eventos, 
assistência de peritos externos e serviços 
de informação electrónicos. Este apoio será 
implementado em cada área temática por
meio de:

A fim de reforçar a difusão, utilização e 
impacto dos resultados de investigação da 
UE, será apoiada a difusão e transferência 
de conhecimentos e a exploração de 
resultados, incluindo a nível dos decisores 
políticos, em todas as áreas temáticas, 
nomeadamente através do financiamento 
de iniciativas de ligação em 
rede/corretagem, seminários e eventos, 
assistência de peritos externos e serviços 
de informação electrónicos e de 
consultoria. Este apoio será implementado 
em cada área temática por meio de:

Justificação

Para um aproveitamento efectivo do esforço de investigação, é necessário integrar as 
perspectivas de exploração nas actividades de investigação.

Alteração 28
Anexo I, título "Difusão, transferência de conhecimentos e maior envolvimento", parágrafo 1, 

travessão 2

– oferta de assistência específica a – oferta de assistência específica a 
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projectos e consórcios, a fim de lhes 
proporcionar o acesso a competências que 
lhes permitam optimizar a utilização dos 
resultados;

projectos e consórcios, a fim de lhes 
proporcionar o acesso a competências e 
recursos, sobretudo financeiros, que lhes 
permitam optimizar a utilização dos 
resultados;

Justificação

Há que contribuir para a redução dos obstáculos que entravam o acesso dos investigadores 
ao financiamento necessário à comercialização dos resultados obtidos.

Alteração 29
Anexo I, título "Difusão, transferência de conhecimentos e maior envolvimento", parágrafo 2

Será garantida a coordenação da difusão e 
transferência de conhecimentos em todo o 
programa-quadro. Serão realizadas acções 
complementares de apoio à inovação no 
âmbito do programa “Competitividade e 
inovação”. Serão também exploradas 
potenciais sinergias entre educação e 
investigação e serão identificadas boas 
práticas, em especial para promover as 
carreiras em investigação.

Será garantida a coordenação da difusão e 
promoção da transferência e exploração de 
conhecimentos em todo o programa-quadro 
através da implementação e do 
acompanhamento contínuo de uma 
estratégia integrada e em sinergia com as 
acções complementares de apoio à 
inovação no âmbito do programa 
“Competitividade”. Serão também 
exploradas potenciais sinergias entre 
educação e investigação e serão 
identificadas boas práticas, em especial 
para promover as carreiras e a mobilidade
em investigação.

A coordenação das acções realizadas ao 
abrigo deste programa específico será 
facilitada pelo instrumento fundamental 
da política de desenvolvimento regional 
que são os Fundos Estruturais. Para tal, a 
Comissão procederá à revisão das regras 
de execução de ambos os programas de 
forma a eliminar todos os obstáculos que 
impeçam a adequada cooperação e 
complementaridade dos princípios de base 
de cada acção. Os convites à apresentação 
de propostas relativos às acções do
programa "Cooperação" incluirão 
cláusulas destinadas a facilitar esta 
convergência de recursos. As regras 
relativas à participação contemplarão esta 
coordenação entre os dois programas.
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Justificação

Os Fundos Estruturais consagrados à actividade de I&D têm vindo a potenciar as estruturas 
de I&D com base na distribuição territorial de recursos, aplicando critérios fundamentais de 
convergência. Os fundos dos programas-quadro têm financiado sobretudo a actividade de
investigação na base da excelência e competitividade e da cooperação entre países.

A aplicação independente e descoordenada dos dois critérios tem gerado disfuncionamentos 
significativos entre estrutura e actividade. 

O programa "Cooperação" deverá, por conseguinte, ser coordenado com as acções apoiadas 
pelos Fundos Estruturais.

Alteração 30
Anexo I, título "Participação de PME"

Será facilitada a participação optimizada 
das pequenas e médias empresas (PME) 
em todas as áreas temáticas, 
nomeadamente por melhores 
procedimentos financeiros e 
administrativos e por uma maior 
flexibilidade na escolha do regime 
financeiro adequado. Além disso, as 
necessidades de investigação e as 
potencialidades das PME são tidas em 
devida consideração no desenvolvimento 
do conteúdo das áreas temáticas do 
presente programa específico e serão 
identificadas no programa de trabalho as 
áreas que sejam de especial interesse para 
as PME. No programa específico 
"Capacidades" estão incluídas acções 
específicas de apoio à investigação em 
benefício das PME ou associações de PME 
e as acções destinadas a promover a 
participação das PME em todo o programa-
quadro serão financiadas no âmbito do 
programa “Competitividade e inovação”.

Será facilitada a participação optimizada 
das pequenas e médias empresas (PME) 
em todas as áreas temáticas, 
nomeadamente por melhores 
procedimentos financeiros e 
administrativos e por uma maior 
flexibilidade na escolha do regime 
financeiro adequado e das medidas 
específicas para incentivar a sua 
participação efectiva. Além disso, as 
necessidades de investigação e as 
potencialidades das PME, incluindo as de 
menor intensidade tecnológica, são tidas 
em devida consideração no 
desenvolvimento do conteúdo das áreas 
temáticas do presente programa específico. 
No programa de trabalho, e no quadro de 
uma estratégia integrada destinada a 
promover a participação das PME, serão 
identificadas as medidas concretas para 
esse efeito, incluindo a publicação de 
convites à apresentação de propostas 
adaptados às suas necessidades 
específicas, assim como as áreas que sejam 
de especial interesse para as PME. No 
programa específico "Capacidades" estão 
incluídas acções específicas de apoio à 
investigação em benefício das PME ou 
associações de PME. Estas acções serão 
complementadas e coordenadas com as 
acções destinadas a promover a 
participação das PME em todo o 
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programa-quadro previstas no âmbito do 
programa “Competitividade e inovação”.

Justificação

Para poder mobilizar de forma adequada o potencial de inovação das PME em cada área
temática e sectorial, é necessário formular, executar e avaliar periodicamente uma estratégia 
específica para explorar o seu potencial. Em especial, é necessário recorrer, quando
necessário, à realização de convites à apresentação de propostas adaptados às suas 
necessidades específicas, incluindo as necessidades das PME que operam em sectores de 
menor intensidade tecnológica. O reforço tecnológico destes sectores desempenha um papel 
determinante na promoção do crescimento e do emprego na UE.

Alteração 31
Anexo I, título "Participação de PME", parágrafos 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies (novos)

Em geral, para além das acções 
específicas para PME do programa 
específico "Capacidades", o objectivo 
será atribuir pelo menos 20% do 
orçamento global de todas as áreas 
temáticas do programa "Cooperação" às 
PME.
A participação das PME nos projectos das 
áreas temáticas prioritárias e das 
plataformas tecnológicas será incentivada 
através de "clusters".
Para financiar os projectos em que 
participam PME, serão mobilizadas as 
contribuições máximas de todos os fundos 
comunitários, incluindo o BEI e o FEI.
Este programa específico proporcionará 
um fundo de apoio para cobrir os riscos
associados à participação das PME nos 
projectos, de modo a que não seja 
necessário exigir-lhes garantias 
bancárias.

Justificação

É necessário incentivar a participação das PME através de acções concretas, facilitando a 
formação de "clusters". Para serem eficazes, estas medidas necessitam de um orçamento 
mínimo garantido que obrigue a uma gestão eficaz e a um apoio ao financiamento.
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Alteração 32
Anexo I, título "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 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).

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

Justificação

Os casos isolados de fraude científica poderão minar a credibilidade e a confiança de que 
desfrutam os cientistas e a sua actividade. 

É necessário velar por que este programa específico preveja medidas para prevenir a 
ocorrência destas práticas no âmbito das actividades financiadas ao seu abrigo, contribuindo 
assim para erradicar quaisquer dúvidas sobre a correcção da actividade científica. 

Alteração 33
Anexo I, título "Investigação em colaboração", parágrafo 1 bis (novo)
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Para reforçar as bases científicas e 
tecnológicas da UE, as universidades 
devem desempenhar um papel 
fundamental como instituições de base 
para a realização de uma investigação de 
excelência e para a estruturação do 
Espaço Europeu da Investigação.

Justificação

Na sua Comunicação (COM(2003)0058) intitulada "O papel das universidades na Europa do 
conhecimento", a Comissão reconhece que a "Europa precisa de excelência nas suas 
universidades, uma vez que só assim poderá optimizar os processos que estão na base da 
sociedade do conhecimento". Sempre naquele documento, equaciona-se a necessidade de 
reforçar o papel das universidades, a fim de melhorar a sua competitividade em relação aos 
países mais avançados. Estas considerações aconselham a que se realce o papel da 
universidade europeia no âmbito do programa específico "Cooperação".

Alteração 34
Anexo I, título "Iniciativas tecnológicas conjuntas"

Num número limitado de casos, o âmbito 
de um objectivo de IDT e a escala dos 
recursos envolvidos justificam a criação de 
parcerias a longo prazo dos sectores 
público e privado, sob a forma de 
iniciativas tecnológicas conjuntas. Estas 
iniciativas, principalmente resultantes do 
trabalho das plataformas tecnológicas 
europeias e abrangendo um aspecto ou um 
pequeno número de aspectos seleccionados 
da investigação no respectivo domínio, 
combinarão o investimento do sector 
privado e o financiamento público nacional 
e europeu, incluindo subvenções do 
programa-quadro de investigação e
financiamentos sob a forma de 
empréstimos do Banco Europeu de 
Investimento. As iniciativas tecnológicas 
conjuntas serão decididas com base em 
propostas separadas (por exemplo, com 
base no artigo 171º do Tratado).

Num número limitado de casos, o âmbito 
de um objectivo de IDT e a escala dos 
recursos envolvidos justificam a criação de 
parcerias a longo prazo dos sectores 
público e privado, sob a forma de 
iniciativas tecnológicas conjuntas. Estas 
iniciativas, fundamentalmente resultantes 
do trabalho das plataformas tecnológicas 
europeias e abrangendo um aspecto ou um 
pequeno número de aspectos seleccionados 
da investigação no respectivo domínio, 
deverão combinar o investimento do sector 
privado e o financiamento público nacional 
e europeu, incluindo entradas de capital e
subvenções do programa-quadro de 
investigação. Os mecanismos do 7º 
programa-quadro e os financiamentos sob 
a forma de empréstimos do Banco Europeu 
de Investimento deverão ser estruturados 
de forma a facilitar a participação do BEI 
nas empresas comuns responsáveis pela 
execução das iniciativas tecnológicas 
conjuntas. As iniciativas tecnológicas 
conjuntas serão decididas com base em 
propostas separadas (por exemplo, com 
base no artigo 171º do Tratado).
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As iniciativas tecnológicas conjuntas são 
definidas com base numa série de critérios, 
nomeadamente:

As iniciativas tecnológicas conjuntas são 
definidas com base numa série de critérios, 
nomeadamente:

– valor acrescentado da intervenção a nível 
europeu;

– valor acrescentado da intervenção a nível 
europeu para o objectivo fixado;

– prova de uma parceria dos sectores 
público e privado;

– nível e clareza da definição do objectivo 
a atingir;

– nível e clareza da definição do objectivo 
a atingir;

– solidez do empenhamento da indústria a 
nível financeiro e de recursos;

– solidez do empenhamento da indústria a 
nível financeiro e de recursos;

– escala do impacto no crescimento e 
competitividade industrial;

– escala do impacto no crescimento e 
competitividade industrial;

– importância da contribuição para 
objectivos políticos mais vastos;

– importância da contribuição para 
objectivos políticos mais vastos;

– capacidade para atrair apoio nacional 
suplementar e para produzir um efeito de 
alavanca nos financiamentos actuais ou 
futuros da indústria;

– capacidade para atrair apoio nacional 
suplementar e para produzir um efeito de 
alavanca nos financiamentos actuais ou 
futuros da indústria;

– incapacidade dos instrumentos existentes 
para atingir o objectivo.

– incapacidade dos instrumentos existentes 
para atingir o objectivo.

Será dada especial atenção à coerência e 
coordenação globais entre iniciativas 
tecnológicas conjuntas e programas e 
projectos nacionais nos mesmos domínios. 
Será igualmente incentivada a participação 
das PME, quando adequado.

Será dada especial atenção à coerência e 
coordenação globais entre iniciativas 
tecnológicas conjuntas e programas e 
projectos nacionais nos mesmos domínios. 
Será igualmente incentivada a participação 
das PME, quando adequado, favorecendo 
uma redução do capital mínimo de 
participação nas empresas comuns 
responsáveis pela gestão das iniciativas 
tecnológicas conjuntas.

No anexo III é apresentado um primeiro 
grupo de iniciativas tecnológicas conjuntas, 
que serão objecto de propostas separadas 
(por exemplo, ao abrigo do artigo 171° do 
Tratado). Outras iniciativas tecnológicas 
conjuntas poderão ser definidas com base 
nos critérios supramencionados e ser 
objecto de propostas durante a execução do 
7º programa-quadro.

No anexo III é apresentado um primeiro 
grupo de iniciativas tecnológicas conjuntas, 
que serão objecto de propostas separadas 
(por exemplo, ao abrigo do artigo 171° do 
Tratado).

Outras iniciativas tecnológicas conjuntas 
poderão ser definidas com base nos 
critérios supramencionados e ser objecto de 
propostas durante a execução do 7º 
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programa-quadro. As prioridades para 
decidir da sua aplicação serão 
estabelecidas com base na consolidação 
dos aspectos de gestão. Dado que as 
iniciativas tecnológicas conjuntas são 
instrumentos novos de gestão técnica e 
financeira e de participação no programa 
específico "Cooperação", a Comissão 
deverá estabelecer mecanismos de gestão 
que assegurem o respeito dos critérios e a 
transparência das prioridades e 
apresentará periodicamente ao 
Parlamento Europeu um relatório sobre 
esta matéria. 

Justificação

As iniciativas tecnológicas conjuntas, que são um instrumento novo do 7º programa-quadro,
serão implementadas com base no artigo 171º e pressupõem a constituição de empresas 
comuns. É, em consequência, primordial assegurar os aspectos da participação dos sectores 
público e privado no capital da empresa comum para determinar as prioridades.

Alteração 35
Anexo I, título "Coordenação de programas de investigação não comunitários"

Na acção desenvolvida neste domínio 
utilizar-se-ão dois instrumentos principais: 
o regime ERA-NET e a participação da 
Comunidade em programas de 
investigação nacionais empreendidos 
conjuntamente (artigo 169º do Tratado). 
Esta acção será também utilizada para 
reforçar a complementaridade e sinergias 
entre o programa-quadro e as actividades 
desenvolvidas no âmbito de estruturas 
intergovernamentais, como a EUREKA, 
EIROforum e COST. Será prestado apoio 
financeiro a actividades de administração e 
coordenação da estrutura COST, de modo a 
que esta possa continuar a contribuir para a 
coordenação e intercâmbios entre equipas 
de investigação financiadas a nível 
nacional. 

Na acção desenvolvida neste domínio 
utilizar-se-ão dois instrumentos principais: 
o regime ERA-NET e a participação da 
Comunidade em programas de 
investigação nacionais empreendidos 
conjuntamente (artigo 169º do Tratado). 
Esta acção será também utilizada para 
reforçar a complementaridade e sinergias 
entre o programa-quadro e as actividades 
desenvolvidas no âmbito de estruturas 
intergovernamentais, como a EUREKA, 
EIROforum e COST, na medida em que se 
destinem a reforçar as orientações do 7º 
programa-quadro e se inscrevam
claramente nas suas prioridades 
temáticas. Será prestado apoio financeiro a 
actividades de administração e 
coordenação da estrutura COST, de modo a 
que esta possa continuar a contribuir para a 
coordenação e intercâmbios entre equipas 
de investigação financiadas a nível 
nacional no âmbito dos objectivos do 7º 
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programa-quadro e para permitir a 
participação de outras organizações a 
nível comunitário. 

Caso estejam abrangidas por um dos temas, 
as acções serão apoiadas como parte 
integrante das actividades ao abrigo desse 
tema. Caso sejam de natureza horizontal, 
as acções serão apoiadas conjuntamente no 
âmbito de todos os temas relevantes.

Caso estejam abrangidas por um dos temas, 
as acções serão apoiadas como parte 
integrante das actividades ao abrigo desse 
tema. Caso sejam de natureza horizontal, 
as acções serão apoiadas conjuntamente no 
âmbito de todos os temas relevantes.

Caso sejam do âmbito de outro programa 
específico de execução do 7º programa-
quadro, as acções serão apoiadas ao abrigo 
desse programa específico.

Caso sejam do âmbito de outro programa 
específico de execução do 7º programa-
quadro, as acções serão apoiadas ao abrigo 
desse programa específico.

O regime ERA-NET desenvolverá e 
reforçará a coordenação de actividades de 
investigação nacionais e regionais, 
proporcionando:

O regime ERA-NET desenvolverá e 
reforçará a coordenação de actividades de 
investigação nacionais e regionais, 
proporcionando:

– um enquadramento para os responsáveis 
pela execução de programas de 
investigação públicos, com vista a 
intensificar a coordenação dessas 
actividades. Tal incluirá o apoio a novas 
ERA-NET, bem como o alargamento e 
aprofundamento do âmbito das ERA-NET 
existentes, por exemplo, através do 
alargamento das suas parcerias e da 
abertura mútua dos seus programas; 

– um enquadramento para os responsáveis 
pela execução de programas de 
investigação públicos e/ou privados, com 
vista a intensificar a coordenação dessas 
actividades, incluindo as actividades 
destinadas a apoiar a criação de 
plataformas tecnológicas e outras 
parcerias em larga escala dos sectores 
público/privado em I&D, a fim de 
garantir a convergência com o 7º 
programa-quadro. Tal incluirá o apoio a 
novas ERA-NET, bem como o 
alargamento e aprofundamento do âmbito 
das ERA-NET existentes, por exemplo, 
através do alargamento das suas parcerias e 
da abertura mútua dos seus programas; 

– apoio financeiro suplementar da UE aos 
participantes que criem um fundo comum 
para a realização de convites à 
apresentação de propostas conjuntos entre 
os respectivos programas nacionais e 
regionais (“ERA-NET PLUS”).

– apoio financeiro da UE aos participantes 
que criem um fundo comum para a 
realização de convites à apresentação de 
propostas conjuntos entre os respectivos 
programas nacionais e regionais ou que 
procedam à coordenação de actividades
em larga escala e com efeito mobilizador  
(“ERA-NET PLUS”).

A participação da Comunidade em 
programas de investigação nacionais 
empreendidos conjuntamente com base no 
artigo 169º é especialmente relevante para 
a cooperação europeia em larga escala de 

A participação da Comunidade em 
programas de investigação nacionais 
empreendidos conjuntamente com base no 
artigo 169º é especialmente relevante para 
a cooperação europeia em larga escala de 
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“geometria variável” entre Estados-
Membros com necessidades e/ou interesses 
comuns. Essas iniciativas ao abrigo do 
artigo 169º serão lançadas em áreas a 
identificar em estreita associação com os 
Estados-Membros, incluindo a 
possibilidade de cooperação com 
programas intergovernamentais, com base 
nos critérios definidos na decisão relativa 
ao 7º programa-quadro.

“geometria variável” entre Estados-
Membros com necessidades e/ou interesses 
comuns. Essas iniciativas ao abrigo do 
artigo 169º serão lançadas em áreas a 
identificar com base nos critérios definidos 
na decisão relativa ao 7º programa-quadro.

Algumas iniciativas para a execução 
conjunta dos programas de investigação 
nacionais são descritas no anexo IV e serão 
objecto de uma decisão separada com base 
no artigo 169° do Tratado. Durante a 
execução do 7º programa-quadro, poderão 
ser identificadas e propostas outras 
iniciativas.

Algumas iniciativas para a execução 
conjunta dos programas de investigação 
nacionais são descritas no anexo IV e serão 
objecto de uma decisão separada com base 
no artigo 169° do Tratado. Durante a 
execução do 7º programa-quadro, poderão 
ser identificadas e propostas outras 
iniciativas.

Justificação

Serão apoiadas iniciativas empreendidas conjuntamente com entidades do sector público ou 
privado de diferentes Estados-Membros na medida em que sejam convergentes com os 
objectivos do 7º programa-quadro e não sejam discriminatórias em relação a outros 
participantes. 

Será concedida uma atenção particular à coordenação das iniciativas nacionais e regionais 
destinadas a apoiar a criação de plataformas de cooperação entre os sectores público e 
privado em larga escala. A coordenação destas iniciativas a nível comunitário pode facilitar 
a obtenção da massa crítica necessária para o desenvolvimento de novos mercados 
inovadores.

Alteração 36
Anexo I, título "Cooperação internacional", parágrafo 3

A cooperação internacional será 
implementada no presente programa 
específico em cada área temática e entre 
temas através de:

A cooperação internacional será 
implementada no presente programa 
específico em cada área temática e entre 
temas através de:

• abertura de todas as actividades 
realizadas no âmbito das áreas temáticas a
investigadores e instituições de 
investigação de todos os países parceiros 
da cooperação internacional e países 
industrializados. Além disso, será dada 
especial ênfase ao incentivo à participação 
de países terceiros em áreas identificadas 

• abertura de todas as actividades 
realizadas no âmbito das áreas temáticas e 
promoção da participação de
investigadores e instituições de 
investigação de todos os países parceiros 
da cooperação internacional e países 
industrializados. Além disso, será dada 
especial ênfase ao incentivo à participação 
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como de interesse mútuo. de países terceiros em áreas identificadas 
como de interesse mútuo.

• acções de cooperação específicas em cada 
área temática dirigidas a países terceiros, 
nos casos em que exista um interesse 
mútuo na cooperação em determinados 
tópicos. A identificação de necessidades e 
prioridades específicas será estreitamente 
associada a acordos de cooperação 
bilaterais relevantes e a diálogos 
multilaterais e bi-regionais em vigor entre 
a UE e estes países ou grupos de países. As 
prioridades serão identificadas com base 
nas necessidades específicas, no potencial 
e no nível de desenvolvimento económico 
na região ou país. Para tal, 
desenvolver-se-á uma estratégia de 
cooperação internacional e um plano de 
execução com acções específicas 
orientadas no âmbito de cada tema ou entre 
temas, por exemplo nos domínios da saúde, 
agricultura, saneamento, recursos hídricos, 
segurança alimentar, coesão social, 
energia, ambiente, pesca, aquicultura e 
recursos naturais, política económica 
sustentável e tecnologias da informação e 
das comunicações. Estas acções 
constituirão instrumentos privilegiados 
para a implementação da cooperação entre 
a UE e estes países. Essas acções destinam-
se, em especial, a reforçar as capacidades 
de investigação e de trabalho em 
cooperação de países candidatos, vizinhos, 
em desenvolvimento e emergentes. Serão 
objecto de convites à apresentação de 
propostas restritos e será dada especial 
atenção à facilitação do respectivo acesso 
aos países terceiros relevantes, 
nomeadamente países em 
desenvolvimento.

• acções de cooperação específicas em cada 
área temática dirigidas a países terceiros, 
nos casos em que exista um interesse 
mútuo na cooperação em determinados 
tópicos. A identificação de necessidades e 
prioridades específicas será estreitamente 
associada a acordos de cooperação 
bilaterais relevantes e a diálogos 
multilaterais e bi-regionais em vigor entre 
a UE e estes países ou grupos de países. As 
prioridades serão identificadas com base 
nas necessidades específicas, no potencial 
e no nível de desenvolvimento económico 
na região ou país. Para tal, 
desenvolver-se-á uma estratégia de
cooperação internacional, incluindo a 
identificação de prioridades regionais, e 
um plano de execução com acções 
específicas orientadas no âmbito de cada 
tema ou entre temas, por exemplo nos 
domínios da saúde, agricultura, 
saneamento, recursos hídricos, segurança 
alimentar, coesão social, energia, ambiente, 
pesca, aquicultura e recursos naturais, 
política económica sustentável e 
tecnologias da informação e das 
comunicações. Estas acções constituirão 
instrumentos privilegiados para a 
implementação da cooperação entre a UE e 
estes países e regiões. Essas acções 
destinam-se, em especial, a reforçar as 
capacidades de investigação e de trabalho 
em cooperação de países candidatos, 
vizinhos, em desenvolvimento e 
emergentes. Serão objecto de convites à 
apresentação de propostas restritos e será 
dada especial atenção à facilitação do 
respectivo acesso aos países terceiros 
relevantes, nomeadamente países em 
desenvolvimento.

Justificação

É necessário promover um Espaço Europeu da Investigação aberto ao mundo, o que exige, 
não só abri-lo à participação, mas igualmente promover essa participação. Para tal, deverá 
ser concedida uma especial ênfase à dimensão regional na identificação das prioridades,
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estabelecendo espaços de cooperação regionais específicos que permitam a adaptação das 
áreas temáticas às capacidades científicas e às prioridades de desenvolvimento económico e 
social.

Alteração 37
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Objectivo"

Melhorar a saúde dos cidadãos europeus e 
aumentar a competitividade das indústrias 
e empresas europeias relacionadas com a 
saúde, sem negligenciar questões de saúde 
globais, incluindo epidemias emergentes. 
A ênfase será colocada na investigação 
translacional (transposição de descobertas
da investigação fundamental para 
aplicações clínicas), no desenvolvimento e 
validação de novas terapêuticas, em 
métodos de promoção da saúde e de 
profilaxia, em ferramentas e tecnologias de 
diagnóstico, bem como em sistemas de 
cuidados de saúde sustentáveis e eficientes. 

Melhorar a saúde dos cidadãos europeus e 
aumentar a competitividade da indústria 
europeia relacionada com a saúde, sem 
negligenciar questões de saúde globais, 
incluindo epidemias emergentes. A ênfase 
será colocada na investigação translacional 
(transposição da investigação fundamental 
para aplicações clínicas), incluindo a 
validação científica dos resultados 
experimentais e a sua transposição para a 
prática clínica diária, no desenvolvimento 
e validação de novos medicamentos e
novas terapêuticas, em métodos de 
promoção da saúde e de profilaxia, no 
apoio ao envelhecimento saudável, em 
ferramentas e tecnologias de diagnóstico, 
bem como em sistemas de cuidados de 
saúde sustentáveis e eficientes, colocando
especial ênfase na saúde pública. 

Justificação

É necessário colocar a tónica na investigação "translacional" (transposição da investigação 
fundamental e experimental para a prática clínica diária). 

É fundamental apoiar a qualidade de vida, promovendo o envelhecimento saudável da 
população e concedendo um apoio específico à saúde pública.

Alteração 38
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Abordagem", parágrafo 1

Estes trabalhos de investigação permitirão 
uma melhor compreensão da forma mais 
eficiente de promoção da saúde, de 
prevenção e tratamento de doenças 
importantes e de prestação de cuidados de 
saúde. Contribuirão para a integração da 
vasta quantidade de dados genómicos, de 
modo a gerar novos conhecimentos e 

Estes trabalhos de investigação permitirão 
uma melhor compreensão da forma mais 
eficiente de promoção da saúde, de 
prevenção e tratamento de doenças 
importantes e de prestação de cuidados de 
saúde. Contribuirão para a integração da 
vasta quantidade de dados genómicos, de 
modo a gerar novos conhecimentos e 
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aplicações em medicina e biotecnologia. 
Promoverão a investigação translacional 
sobre saúde, que é essencial para assegurar 
benefícios práticos resultantes da 
investigação biomédica. Permitirão à 
Europa contribuir mais eficazmente para os 
esforços internacionais de combate a 
doenças de importância global, conforme 
ilustrado no programa em curso "Parceria 
entre a Europa e os Países em 
Desenvolvimento para a Realização de 
Ensaios Clínicos (EDCTP)”, como a 
SIDA/HIV, a malária e a tuberculose 
(artigo 169°) . Reforçarão também a 
realização de investigação orientada pelas 
políticas de saúde a nível europeu e, 
especialmente, de comparações dos 
modelos, sistemas e informações das bases 
de dados nacionais.

aplicações em medicina e biotecnologia. 
Promoverão a investigação translacional 
sobre saúde, que é essencial para assegurar 
benefícios práticos resultantes da 
investigação biomédica para melhorar a 
saúde e a qualidade de vida. 
A investigação clínica sobre numerosas 
doenças (como, por exemplo, o cancro, as 
doenças cardiovasculares e manifestações 
trombóticas, as doenças reumatóides, as 
doenças respiratórias, as doenças 
infecciosas e as doenças mentais e 
neurológicas, em especial as doenças 
associadas ao envelhecimento, como as
doenças de Alzheimer e de Parkinson) 
baseia-se em ensaios clínicos
internacionais realizados em múltiplos 
centros, de modo a obter o número 
necessário de doentes num curto lapso de
tempo. A investigação epidemiológica 
requer uma grande diversidade de 
populações e de redes internacionais para 
chegar a conclusões significativas. O 
desenvolvimento de novos meios de
diagnóstico e tratamento de doenças raras
e a investigação epidemiológica sobre 
estas doenças requer igualmente a 
participação de diversos países para 
aumentar o número de doentes 
abrangidos por cada estudo. Por outro 
lado, a realização de investigações ao 
serviço das políticas de saúde à escala 
europeia permite a comparação de
modelos, sistemas, dados e materiais de 
doentes armazenados em bases de dados e 
biobancos nacionais, e permitirá à Europa 
contribuir mais eficazmente para os 
esforços internacionais de combate a 
doenças de importância global, conforme 
ilustrado no programa em curso "Parceria 
entre a Europa e os Países em 
Desenvolvimento para a Realização de 
Ensaios Clínicos (EDCTP)”, como a 
SIDA/HIV, a malária e a tuberculose 
(artigo 169°). Reforçarão também a 
realização de investigação orientada pelas 
políticas de saúde a nível europeu e, 
especialmente, de comparações dos 
modelos, sistemas e informações das bases 
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de dados nacionais.

Justificação

Há que não perder de vista o objectivo primordial da investigação biomédica, que é o de
melhorar a saúde e a qualidade de vida do ser humano. 

Trata-se apenas de alguns exemplos em cujo âmbito o apoio a nível europeu fornece um 
importante valor acrescentado e favorece o êxito da investigação.

Alteração 39
Anexo I, "Temas", secção 1 "Saúde", subsecção "Abordagem", parágrafo 1 bis (novo)

Para tal, deverá procurar-se também a 
máxima complementaridade e sinergias
com outros programas e acções da UE, 
assim como com os programas nacionais 
e regionais de investigação realizados nos 
diferentes Estados-Membros.

Justificação

É necessária uma boa coordenação entre todos os programas, tanto a o nível comunitário 
como a nível dos Estados-Membros para adicionar os esforços e evitar duplicações.

Alteração 40
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Abordagem", parágrafo 2

Estes trabalhos de investigação 
contribuirão para a melhoria da 
competitividade dos sectores de 
biotecnologias aplicadas aos cuidados de 
saúde e de tecnologias médicas na Europa, 
em que as PME são os principais motores 
económicos, bem como do sector 
farmacêutico. Está nomeadamente previsto 
o apoio a uma plataforma tecnológica 
europeia sobre medicamentos inovadores, 
com o objectivo de ultrapassar os pontos de 
estrangulamento em investigação no 
processo de desenvolvimento de 
medicamentos. Será dada especial atenção 
à aproximação entre actividades de 
investigação e exploração, proporcionando 
apoio à demonstração de conceitos e à 
validação clínica. Estes trabalhos de 

Estes trabalhos de investigação 
contribuirão para a melhoria da 
competitividade dos sectores de 
biotecnologias aplicadas aos cuidados de 
saúde e de tecnologias médicas na Europa, 
em que as PME são os principais motores 
económicos, bem como do sector 
farmacêutico. Para tal, desenvolver-se-ão 
acções para incentivar a participação das 
PME na investigação, desenvolvimento e 
inovação, afectando para o efeito pelo 
menos 20% do orçamento deste tema 
prioritário. Está nomeadamente previsto o 
apoio a uma plataforma tecnológica 
europeia sobre medicamentos inovadores, 
com o objectivo de ultrapassar os pontos de 
estrangulamento em investigação no 
processo de desenvolvimento de 
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investigação contribuirão igualmente para 
o desenvolvimento de normas e padrões 
para novas terapêuticas avançadas (por 
exemplo, medicina regenerativa) 
necessárias para ajudar a indústria da UE a 
enfrentar a concorrência mundial.

medicamentos. Será dada especial atenção 
à aproximação entre actividades de 
investigação e exploração, proporcionando 
apoio à demonstração de conceitos e à 
validação clínica. Estes trabalhos de 
investigação contribuirão igualmente para 
o desenvolvimento de normas e padrões 
para novas terapêuticas avançadas (por 
exemplo, medicina regenerativa) 
necessárias para ajudar a indústria da UE a 
enfrentar a concorrência mundial.

Justificação

As PME constituem o núcleo fundamental da indústria europeia neste âmbito. Contudo, são 
bem conhecidas as dificuldades com que este tipo de empresas se defronta para levar a cabo 
actividades de inovação e, sobretudo, de I&D. É, por conseguinte, necessário apoiar a 
participação das PME no 7º programa quadro através de acções mais concretas e mais 
intensivas.

Para que estas medidas sejam eficazes é necessário assegurar um orçamento mínimo que 
obrigue a uma gestão eficaz.

Alteração 41
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Abordagem", parágrafo 2 bis (novo)

A investigação em embriões humanos 
"excedentários" nas primeiras fases de 
desenvolvimento (até 14 dias), criados 
expressamente para tratamento da
infertilidade com o objectivo de aumentar 
a taxa de sucesso da fecundação in vitro, 
mas que se tornaram inúteis, destinando-
se, por conseguinte, a ser destruídos, deve 
ser financiada uma vez que esta 
investigação é autorizada em 
determinados Estados-Membros nos quais
se encontra regulamentada e é objecto de 
um controlo estrito pelas autoridades 
competentes.

Justificação

A investigação em embriões excedentários, destinados a ser destruídos, é essencial para 
obter novas células estaminais, as quais permitem progressos no tratamento da infertilidade 
e aumentar os conhecimentos sobre as causas das doenças congénitas ou degenerativas. Esta 
investigação desenrola-se de acordo com regras de controlo estritas e sob elevada vigilância 
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por parte da autoridade competente nos Estados-Membros. 

É necessário produzir novas estirpes de células estaminais embrionárias para explorar todas 
as possibilidades deste tipo de investigação e conservar a liderança e a independência da 
Europa neste domínio.

Alteração 42
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Abordagem", parágrafo 2 ter (novo)

O conhecimento das causas
determinantes da saúde é crucial para a 
promoção de hábitos saudáveis, a 
profilaxia e o planeamento dos serviços. A 
investigação neste domínio deve alargar o 
conhecimento dos factores ambientais, 
sociais ou genéticos e o seu papel no 
desenvolvimento das doenças.

Justificação

A profilaxia é fundamental na actual dinâmica mundial, sendo indispensável reforçar a 
investigação e o estudo sobre os factores que determinam o aparecimento das doenças. 

Alteração 43
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Abordagem", parágrafo 2 quater (novo)

A investigação, desenvolvimento e 
inovação para identificar novas 
alternativas à experimentação em animais 
no domínio da investigação biomédica é 
essencial para responder às preocupações 
da população. Devem, por conseguinte,
ser tomadas em consideração em cada 
uma das actividades mais relevantes deste
domínio de investigação. Para tal, é 
necessário explorar também o potencial
proporcionado pelas tecnologias que 
utilizam as células estaminais
embrionárias.

Justificação
Em sintonia com os requisitos previstos no protocolo para a protecção e o bem-estar dos 
animais, é necessário que a União Europeia, tendo em conta o facto de a população europeia 
estar profundamente preocupada com a experimentação em animais e a fim de contribuir 
para a realização dos objectivos prosseguidos pela Directiva 86/609/CEE do Conselho 
relativa à protecção dos animais utilizados para fins experimentais e outros fins científicos e 
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para reduzir a utilização de primatas não humanos na investigação, confirme o 
desenvolvimento e a validação de alternativas à experimentação em animais.

Alteração 44
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Abordagem", parágrafo 3

As questões de género em investigação 
serão tidas em consideração e integradas 
nos projectos sempre que adequado. Será 
prestada especial atenção à comunicação 
dos resultados da investigação e ao 
estabelecimento do diálogo com a 
sociedade civil, nomeadamente com grupos 
de doentes, numa fase tão precoce quanto 
possível, sobre novos desenvolvimentos 
decorrentes da investigação biomédica e 
genética. Será também garantida uma vasta 
difusão e utilização dos resultados.

As questões de género em investigação 
serão tidas em consideração e integradas 
nos projectos sempre que adequado. Os 
factores de risco, os mecanismos 
biológicos, as causas, as manifestações 
clínicas, as consequências e o tratamento 
das doenças são frequentemente 
diferentes entre mulheres e homens. Além 
disso, existem doenças específicas ou com 
maior incidência nas mulheres ou nos 
homens (como é o caso da fibromialgia e 
da síndrome do cansaço crónico, cuja 
incidência é muito maior nas mulheres do
que nos homens). Em consequência, todas 
as actividades financiadas no âmbito deste 
tema devem reflectir essas potenciais
diferenças nos seus protocolos de 
investigação, metodologias e análises dos
resultados. Será prestada especial atenção 
à comunicação dos resultados da 
investigação e ao estabelecimento do 
diálogo com a sociedade civil, 
nomeadamente com grupos de doentes, 
numa fase tão precoce quanto possível, 
sobre novos desenvolvimentos decorrentes 
da investigação biomédica e genética. Será 
também garantida uma vasta difusão e 
utilização dos resultados.

Justificação
É urgente integrar a perspectiva do género na elaboração e aplicação das políticas de saúde. 
O cansaço crónico e a fibromialgia são doenças invisíveis devido à dificuldade do seu 
diagnóstico e à falta de recursos para a sua investigação e tratamento. Calcula-se que 90% 
das pessoas afectadas por estas doenças sejam mulheres. Trata-se, pois, de uma doença 
ligada ao género. É urgente investigar a origem e as causas destas doenças e aprofundar a 
investigação sobre o seu tratamento. Para tal, é indispensável aumentar os recursos 
consagrados à investigação.

Alteração 45
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Actividades", ponto "Biotecnologias, ferramentas 
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genéricas e tecnologias ao serviço da saúde humana", travessão 1

– Investigação sobre métodos de alta 
capacidade: Desenvolver novas 
ferramentas para a biologia moderna que 
aumentem significativamente a capacidade 
de geração de dados e melhorem a 
normalização, a aquisição e a análise de 
dados e espécimes (biobancos). A 
incidência será em novas tecnologias para: 
sequenciação, expressão genética, 
genotipagem e fenotipagem, genómica 
estrutural, bioinformática e biologia de 
sistemas e outros domínios “ómicos”.

– Investigação sobre métodos de alta 
capacidade: Desenvolver novas 
ferramentas para a biologia moderna que 
aumentem significativamente a capacidade 
de geração de dados e melhorem a 
normalização, a aquisição e a análise
experimental e bioinformática de dados e 
espécimes (biobancos). A incidência será 
em novas tecnologias para: sequenciação, 
expressão genética, genotipagem e 
fenotipagem, genómica estrutural, 
bioinformática e biologia de sistemas e 
outros domínios “ómicos”.

Justificação

A análise de dados não deve limitar-se à análise experimental, devendo ser utilizadas todas 
as possibilidades e recursos bioinformáticos, o que abre um vasto leque de novas 
possibilidades.

Alteração 46
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Actividades", ponto "Biotecnologias, ferramentas 

genéricas e tecnologias ao serviço da saúde humana", travessão 2

– Detecção, diagnóstico e monitorização: 
Desenvolver ferramentas e tecnologias de 
visualização, imagiologia, detecção e 
análise para a investigação biomédica, a 
previsão, o diagnóstico, a monitorização e 
o prognóstico de doenças, e de apoio e 
orientação para intervenções terapêuticas. 
A incidência será numa abordagem 
multidisciplinar que integre áreas como: 
biologia molecular e celular, fisiologia, 
genética, física, química, nanotecnologias, 
microssistemas, dispositivos e tecnologias 
da informação. Serão destacados os 
aspectos relativos a métodos não invasivos 
ou minimamente invasivos, métodos 
quantitativos e garantia da qualidade.

– Detecção, diagnóstico e monitorização: 
Desenvolver ferramentas e tecnologias de 
visualização, imagiologia, detecção e 
análise para a investigação biomédica, a 
previsão, o diagnóstico, a monitorização e 
o prognóstico de doenças, e de apoio e 
orientação para intervenções terapêuticas. 
A incidência será numa abordagem 
multidisciplinar que integre áreas como: 
biologia molecular e celular, fisiologia, 
genética, física, química, nanotecnologias, 
microssistemas, dispositivos, análise e 
tratamento de imagens para o 
diagnóstico, telemedicina e tecnologias da 
informação. Serão destacados os aspectos 
relativos a métodos não invasivos ou 
minimamente invasivos, métodos 
quantitativos e garantia da qualidade.
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Justificação

A integração entre as ciências médicas e o desenvolvimento das telecomunicações e da 
informática representa um progresso muito positivo para as diferentes actividades do sector 
da saúde. A utilização da telemedicina, instrumento que permite aos profissionais da saúde 
utilizar a informação e a tecnologia das comunicações para o intercâmbio de informações 
válidas para o diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças ou dos danos, investigação e 
avaliação, e para a formação contínua dos prestadores de cuidados de saúde pública é 
fundamental para o desenvolvimento positivo da saúde do indivíduo e da comunidade em que 
se encontra integrado.

Alteração 47
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Actividades", ponto "Biotecnologias, ferramentas 

genéricas e tecnologias ao serviço da saúde humana", travessão 3

– Abordagens e intervenções terapêuticas 
inovadoras: Consolidar e garantir um maior 
desenvolvimento em terapêuticas e 
tecnologias avançadas com um vasto 
potencial de aplicação. A atenção incidirá 
na terapia genética e celular, medicina 
regenerativa, transplantação, imunoterapia 
e vacinas, bem como noutros 
medicamentos. Serão também visadas 
tecnologias conexas, como sistemas 
avançados de administração orientada, 
implantes e próteses avançados e 
intervenções não invasivas ou 
minimamente invasivas assistidas por 
tecnologias.

– Abordagens e intervenções terapêuticas 
inovadoras: Consolidar e garantir um maior 
desenvolvimento em terapêuticas e 
tecnologias avançadas com um vasto 
potencial de aplicação. A atenção incidirá 
na terapia genética e celular, medicina 
regenerativa, células estaminais, 
engenharia de tecidos, transplantação, 
imunoterapia e vacinas, bem como noutros 
medicamentos. Serão também visadas 
tecnologias conexas e engenharia de 
tecidos, como sistemas avançados de 
administração orientada, implantes e 
próteses avançados e intervenções não 
invasivas ou minimamente invasivas 
assistidas por tecnologias, com especial 
ênfase na anamnese de casos 
individualizados. 

Justificação

É necessário ter em conta a importância e o progresso registado actualmente na investigação 
sobre células estaminais em benefício da saúde do ser humano. 

A engenharia de tecidos, uma nova tecnologia que regista actualmente um rápido 
desenvolvimento, deve ser tida em conta pois é capaz de produzir alternativas viáveis para
restaurar, manter ou melhorar as funções dos tecidos e órgãos humanos e as suas 
repercussões para a saúde individual e colectiva, bem como em termos de qualidade de vida 
são extremamente positivas.
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Alteração 48
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Actividades", ponto "Biotecnologias, ferramentas 

genéricas e tecnologias ao serviço da saúde humana", travessão 4

– Previsão da adequação, segurança e 
eficácia das terapêuticas: Desenvolver e 
validar os parâmetros, ferramentas, 
métodos e normas necessários para 
proporcionar aos doentes novas 
biomedicinas seguras e eficazes 
(relativamente às medicinas convencionais, 
essas questões serão tratadas no âmbito da 
iniciativa tecnológica conjunta sobre 
medicamentos inovadores). A incidência 
será em abordagens como a 
farmacogenética e métodos e modelos in 
silico, in vitro (incluindo alternativas à 
experimentação em animais) e in vivo.

– Previsão da adequação, segurança e 
eficácia das terapêuticas: Desenvolver e 
validar os parâmetros, ferramentas, 
métodos e normas necessários para 
proporcionar aos doentes novas 
biomedicinas seguras e eficazes 
(relativamente às medicinas convencionais, 
essas questões poderiam ser tratadas no 
âmbito da iniciativa tecnológica conjunta 
sobre medicamentos inovadores). A 
incidência será em abordagens como a 
farmacogenética e métodos e modelos in 
silico, in vitro (incluindo alternativas à 
experimentação em animais),
nomeadamente, utilizando as tecnologias 
com células estaminais e, especialmente,
as tecnologias com células estaminais
embrionárias) e in vivo.

Justificação

De acordo com os requisitos previstos no protocolo para a protecção e o bem-estar dos 
animais, a União Europeia, tendo em conta que a população europeia está profundamente
preocupada com a experimentação em animais e para contribuir para a realização dos 
objectivos visados na Directiva 86/609/CEE do Conselho relativa à protecção dos animais 
utilizados para fins experimentais e outros fins científicos, e para reduzir a utilização de 
primatas não humanos na investigação, deve confirmar o desenvolvimento e a validação de 
alternativas à experimentação com animais.

Alteração 49
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Actividades", ponto "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", travessão 2, ponto 1

• Cérebro e doenças cerebrais: 
Compreender melhor a estrutura e 
dinâmica integradas do cérebro e estudar 
doenças cerebrais e novas terapêuticas. A 
incidência será na exploração das funções 
do cérebro, desde o nível molecular até à 
cognição, e no estudo de perturbações e 
doenças neurológicas e psiquiátricas, 
incluindo abordagens terapêuticas 

• Cérebro e doenças cerebrais: 
Compreender melhor a estrutura e 
dinâmica integradas do cérebro e estudar 
doenças cerebrais e doenças relevantes
ligadas ao envelhecimento (por exemplo, 
demência, a doença de Alzheimer ou a 
doença de Parkinson) e novas 
terapêuticas. A incidência será na 
exploração das funções do cérebro, desde o 
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regenerativas e correctivas. nível molecular até à cognição e, em 
particular, na compreensão global do 
cérebro através de modelos de interacção
em redes complexas. A investigação será, 
além disso, orientada para o estudo de 
perturbações e doenças neurológicas e 
psiquiátricas, incluindo abordagens 
terapêuticas regenerativas e correctivas.

Justificação

A incidência destas doenças assume uma importância crescente entre a população da UE 
devido às alterações demográficas.

O desenvolvimento dos modelos globais do cérebro baseado em redes de interacção 
tornou-se essencial para a compreensão de determinadas doenças tais, como a doença de 
Alzheimer ou a epilepsia.

Alteração 50
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Actividades", ponto "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", travessão 3, ponto 2

• SIDA/HIV, malária e tuberculose: A 
incidência será no desenvolvimento de 
novas terapêuticas, ferramentas 
diagnósticas, vacinas preventivas e 
barreiras química, tais como os 
microbicidas contra a HIV. Os trabalhos de 
investigação incidirão nas três doenças a 
nível global, mas também em aspectos 
europeus específicos. Serão privilegiadas 
actividades de investigação pré-clínica e 
clínica precoce e, quando relevante (por 
exemplo, para vacinas contra a 
SIDA/HIV), está prevista a colaboração em 
iniciativas globais.

• SIDA/HIV, malária, hepatite C e 
tuberculose: A incidência será no 
desenvolvimento de novas terapêuticas, 
ferramentas diagnósticas, estratégias 
preventivas, vacinas e barreiras química, 
tais como os microbicidas contra a HIV. 
Os trabalhos de investigação (incluindo a 
investigação epidemiológica) incidirão 
nestas doenças a nível global, mas também 
em aspectos europeus específicos. Serão 
privilegiadas actividades de investigação 
pré-clínica e clínica precoce e, quando 
relevante (por exemplo, para vacinas 
contra a SIDA/HIV), está prevista a 
colaboração em iniciativas globais.

Justificação

A hepatite C é um problema de saúde crónico, com uma forte incidência na população e com 
repercussões negativas a nível da rede hospitalar, em serviços especializados como os 
serviços de diálise.

Alteração 51
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Actividades", ponto "Investigação translacional em 
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benefício da saúde humana", travessão 4, ponto 1

• Cancro: A incidência será na etiologia da 
doença, na identificação e validação de 
medicamentos-alvo e de marcadores 
biológicos que contribuam para a 
prevenção, diagnóstico precoce e 
tratamento e na avaliação da eficácia do 
prognóstico, diagnóstico e intervenções 
terapêuticas.

• Cancro: A incidência será na etiologia da 
doença, nas novas medicinas/terapêuticas 
e factores de risco, na identificação e 
validação de factores ambientais 
determinantes, medicamentos-alvo e de 
marcadores biológicos que contribuam 
para a prevenção, diagnóstico precoce e 
tratamento e na avaliação da eficácia do 
prognóstico, diagnóstico e intervenções 
terapêuticas.

Justificação

Os progressos das novas terapêuticas e medicinas no combate ao cancro são constantes e 
muito frequentes, devendo todos os seus aspectos ser tidos em conta. 

Os factores de risco, que, na maioria dos casos, são determinantes no aparecimento do 
cancro e cuja análise é fundamental para a prevenção e a redução do risco de ocorrência 
desta doença devem ser objecto de investigações precisas.

Alteração 52
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Actividades", ponto "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", travessão 4, ponto 2

• Doenças cardiovasculares: A incidência 
será no diagnóstico, prevenção, tratamento 
e controlo de doenças do coração e vasos 
sanguíneos (incluindo aspectos vasculares 
do enfarte) recorrendo a abordagens 
multidisciplinares abrangentes. 

• Doenças cardiovasculares, incluindo as 
manifestações trombóticas: A incidência 
será nos factores ambientais 
determinantes, diagnóstico, prevenção,
novas medicinas/terapêuticas para o
tratamento e controlo de doenças do 
coração e vasos sanguíneos (incluindo 
aspectos vasculares do enfarte) recorrendo 
a abordagens multidisciplinares 
abrangentes. 

Justificação

A progressão das doenças trombóticas é crescente, motivo pelo qual o diagnóstico precoce 
deste tipo de doença permitirá diminuir o risco de enfarte, tanto cardíacos como cerebrais.

Alteração 53
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Actividades", ponto "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", travessão 4, ponto3 bis (novo)
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• Doenças reumatóides: A incidência será 
na etiologia, diagnóstico precoce e 
marcadores biológicos das doenças 
reumatóides e seu tratamento, com 
especial ênfase nas doenças reumatóides 
inflamatórias.

Justificação

Cerca de um terço da população europeia, ou seja, aproximadamente 100 milhões de 
pessoas, padecem de doenças reumatóides num determinado momento das suas vidas. Há que 
intensificar urgentemente o esforço de investigação e apoiar a cooperação transnacional 
para avançar no conhecimento das causas destas doenças e descobrir remédios novos e mais 
eficazes. 

Na Declaração escrita nº 389, aprovada em 13 de Outubro de 2005, o Parlamento Europeu 
chamou a atenção para a importância da investigação no domínio das doenças reumatóides.

Alteração 54
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Actividades", ponto "Investigação translacional em 

benefício da saúde humana", travessão 4, ponto5

• Outras doenças crónicas: A incidência 
será em doenças não mortais com um 
impacto elevado na qualidade de vida na 
velhice, como deficiências funcionais e 
sensoriais e outras doenças crónicas (por 
exemplo, doenças reumatóides). 

• Outras doenças crónicas: A incidência 
será em doenças não mortais com um 
impacto elevado na qualidade de vida na 
velhice, como deficiências funcionais e 
sensoriais e outras doenças crónicas (por 
exemplo, a fibromialgia e a síndrome do 
cansaço crónico) e em doenças 
resultantes de toxicodependência. Será 
prestada especial atenção à investigação
orientada para o combate à dopagem no 
desporto. 

Justificação

Calcula-se que cerca de 90% das pessoas que sofrem de fibromialgia e de cansaço crónico 
sejam mulheres. É urgente investigar a origem e as causas destas doenças, aprofundar as 
terapêuticas e comparar os resultados. É, pois, fundamental aumentar os recursos 
consagrados à investigação. 

A investigação sobre as causas da toxicodependência, bem como no tocante às repercussões 
e consequências da dependência de drogas, pode ser incluída neste ponto.

É importante imprimir uma perspectiva europeia à investigação anti-doping.
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Alteração 55
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Actividades", ponto "Optimização da prestação de 

cuidados de saúde aos cidadãos europeus", travessão 1

– Melhor promoção da saúde e prevenção 
de doenças: Fundamentar as melhores 
medidas de saúde pública em termos de 
estilos de vida e intervenções a diferentes 
níveis e em diferentes contextos. A 
incidência será nas causas determinantes da 
saúde de natureza mais ampla e no modo 
como estas interagem, tanto a nível 
individual como comunitário (por exemplo, 
regime alimentar, stress, tabaco e outras 
substâncias, exercício físico, contexto 
cultural, factores socioeconómicos e 
ambientais). Em especial, a saúde mental 
será abordada numa perspectiva ao longo 
da vida.

– Melhor promoção da saúde e prevenção 
de doenças: Fundamentar as melhores 
medidas de saúde pública em termos de 
estilos de vida e intervenções a diferentes 
níveis e em diferentes contextos. A 
incidência será nas causas determinantes da 
saúde de natureza mais ampla e no modo 
como estas interagem, tanto a nível 
individual como comunitário (por exemplo, 
regime alimentar, stress, tabaco e outras 
substâncias, exercício físico, qualidade de 
vida, contexto cultural, factores 
socioeconómicos, nutricionais e 
ambientais). Em especial, a saúde mental 
será abordada numa perspectiva ao longo 
da vida.

Justificação

Factores como a qualidade de vida ou os hábitos nutricionais das pessoas e das 
colectividades têm uma influência determinante sobre a saúde humana e interagem de forma 
positiva ou negativa com outros factores: é, pois, indispensável tê-los em conta para que a 
investigação possa ser levada a cabo com sucesso em termos de saúde.

Alteração 56
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Actividades", ponto "Optimização da prestação de 

cuidados de saúde aos cidadãos europeus", travessão 2

– Transposição da investigação clínica para 
a prática clínica, incluindo uma melhor 
utilização dos medicamentos e um recurso 
adequado a intervenções a nível 
comportamental e organizacional e a 
terapêuticas e tecnologias ao serviço da 
saúde. Será prestada especial atenção à 
segurança dos doentes para identificar as 
melhores práticas clínicas, compreender a 
tomada de decisões em contextos clínicos 
nos cuidados primários e especializados e 
promover aplicações de medicinas 
comprovadas e a responsabilização dos 
doentes. A incidência será no aferimento 
de estratégias, na investigação dos 
resultados de diferentes intervenções, 

– Transposição do resultado da 
investigação clínica para a prática clínica, 
incluindo uma melhor utilização dos 
medicamentos e um recurso adequado a 
intervenções a nível comportamental de 
sistemas de saúde pública e organizacional 
e a terapêuticas e tecnologias ao serviço da 
saúde. Será prestada especial atenção à 
segurança dos doentes, incluindo os efeitos 
secundários dos medicamentos, para 
identificar as melhores práticas clínicas, 
compreender a tomada de decisões em 
contextos clínicos nos cuidados primários e 
especializados e no sistema de saúde 
pública e promover aplicações de 
medicinas comprovadas e a 
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incluindo medicamentos, tomando em 
consideração os dados relativos à 
farmacovigilância, as especificidades dos 
doentes (por exemplo, susceptibilidades 
genéticas, idade, sexo e adesão dos 
doentes) e os custos/benefícios. 

responsabilização dos doentes. A 
incidência será no aferimento de 
estratégias, na investigação dos resultados 
de diferentes intervenções, incluindo 
medicamentos e as novas tecnologias da
saúde, tomando em consideração os dados 
relativos à farmacovigilância, as 
especificidades dos doentes (por exemplo, 
susceptibilidades genéticas, idade, sexo e 
adesão dos doentes) e os custos/benefícios
em termos de saúde e qualidade de vida, 
assim como de boas práticas. 

Justificação

Para obter as melhores garantias em matéria de segurança do doente, é importante ter em 
conta os efeitos secundários dos medicamentos, que podem ter consequências negativas 
imprevistas. 

Actualmente, é indispensável ter igualmente em conta as novas tecnologias da saúde, cujos 
progressos são cada vez maiores, bem como as boas práticas, que deveriam ser 
harmonizadas a nível europeu, a fim de serem tidas em conta em todos os domínios da saúde. 

O sistema de saúde pública merece uma menção especial porque está ao serviço de todos os 
cidadãos, sem qualquer distinção.

Alteração 57
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Actividades", ponto "Optimização da prestação de 

cuidados de saúde aos cidadãos europeus", travessão 3

– Qualidade, solidariedade e 
sustentabilidade dos sistemas de saúde, a 
fim de proporcionar uma base para os 
países adaptarem os seus sistemas de 
saúde em função da experiência de outros, 
tendo em conta a importância dos 
contextos nacionais e das características da 
população (envelhecimento, mobilidade, 
migração, educação, estatuto 
socioeconómico, condições de trabalho em 
evolução, etc.). A incidência será nos 
aspectos organizacionais, financeiros e 
regulamentares dos sistemas de saúde, sua 
implementação e resultados em termos de 
eficácia, eficiência e equidade. Será 
prestada especial atenção a questões 
relacionadas com os investimentos e os 

– Qualidade, eficiência, eficácia, 
solidariedade e sustentabilidade dos 
sistemas de saúde, a fim de proporcionar 
uma base para que os países aprendam uns 
com os outros e melhorem os seus 
sistemas de saúde em função da 
experiência de outros, tendo em conta a 
importância dos contextos nacionais, das 
possibilidades de acesso e das 
características da população 
(envelhecimento, mobilidade, migração, 
educação, estatuto socioeconómico, 
condições de trabalho em evolução, etc.). 
A incidência será nos aspectos 
organizacionais, financeiros e 
regulamentares dos sistemas de saúde
(avaliando os custos, a eficiência e 
benefícios das diferentes intervenções, 



PE 368.072v03-00 44/131 PR\613357PT.doc

PT

recursos humanos. incluindo as relativas à segurança dos 
doentes), sua implementação e resultados 
em termos de eficácia, eficiência e 
equidade. Será prestada especial atenção a 
questões relacionadas com os 
investimentos e os recursos humanos. 

Justificação

Trata-se de melhorar os sistemas de cuidados de saúde através da aprendizagem mútua. 

É importante ter em conta as possibilidades de acesso da população ao sistema de cuidados 
de saúde.

Alteração 58
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Actividades", ponto "Optimização da prestação de 

cuidados de saúde aos cidadãos europeus", travessão 3 bis (novo)

– Utilização adequada das novas 
tecnologias e terapêuticas. Aspectos de 
segurança a longo prazo e controlo da 
utilização em larga escala das novas 
tecnologias médicas (incluindo os 
equipamentos) e das terapêuticas 
avançadas que assegurem, em particular, 
um elevado nível de protecção da saúde 
pública.

Justificação

Para ser coerente com o programa-quadro, o programa específico deve incluir igualmente a 
utilização adequada das novas tecnologias e terapêuticas.

Alteração 59
Anexo I, "Temas", tema 1 "Saúde", título "Cooperação internacional", parágrafo 1

A cooperação internacional é uma parte 
integrante do tema e assume uma especial 
importância em áreas que abordam
problemas de saúde globais, como a 
resistência antimicrobiana, a SIDA/HIV, a 
malária, a tuberculose e pandemias 
emergentes. Tal poderá igualmente 
implicar a definição de prioridades no 
contexto de iniciativas internacionais, 
como a iniciativa global de vacinação 

A cooperação internacional deve 
centrar-se em dois aspectos prioritários: 
cooperação com os países industrializados 
no âmbito de temas específicos de 
interesse comum inscritos como 
prioridades entre os tópicos deste tema 
prioritário, e cooperação com os países 
em desenvolvimento no que se refere aos
problemas de saúde globais, como a 
resistência antimicrobiana, a SIDA/HIV, a 
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contra a SIDA/HIV. Sujeito à consolidação 
de uma parceria sustentável a longo prazo 
sobre investigação clínica entre a Europa e 
os países em desenvolvimento, será 
prestado um maior apoio à “Parceria entre 
a Europa e os Países em Desenvolvimento 
para a Realização de Ensaios Clínicos” 
(EDCTP) em resposta às suas realizações e 
necessidades futuras. O programa EDCTP 
continuará a incidir em ensaios clínicos 
avançados para o desenvolvimento de 
novas vacinas, microbicidas e 
medicamentos contra essas três doenças na 
África Subsariana.

malária, a tuberculose e pandemias 
emergentes. Tal poderá igualmente 
implicar a definição de prioridades no 
contexto de iniciativas internacionais, 
como a iniciativa global de vacinação 
contra a SIDA/HIV. Sujeito a uma 
avaliação científica e técnica externa, ao 
parecer do comité do programa e à 
consolidação de uma parceria sustentável a 
longo prazo sobre investigação clínica 
entre a Europa e os países em 
desenvolvimento, será prestado um maior 
apoio à “Parceria entre a Europa e os 
Países em Desenvolvimento para a 
Realização de Ensaios Clínicos” (EDCTP) 
em resposta às suas realizações e 
necessidades futuras. O programa EDCTP 
continuará a incidir em ensaios clínicos 
avançados para o desenvolvimento de 
novas vacinas, microbicidas e 
medicamentos contra essas três doenças na 
África Subsariana.

Justificação

As acções de cooperação científica para o desenvolvimento devem igualmente ser objecto de 
uma avaliação séria, rigorosa e objectiva, sendo, por conseguinte, conveniente reforçar o 
parecer do Comité do programa mediante uma avaliação externa, científica e técnica.

Alteração 60
Anexo I, "Temas", tema 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", título "Objectivo"

Construir uma bioeconomia europeia 
baseada no conhecimento pela reunião da 
ciência, indústria e outras partes 
interessadas, a fim de explorar 
oportunidades de investigação novas e 
emergentes que visem desafios sociais e 
económicos, nomeadamente: a procura 
crescente de alimentos mais seguros e 
saudáveis e de maior qualidade, tomando 
em consideração o bem-estar dos animais
e os contextos rurais, a utilização e 
produção sustentáveis de recursos 
biológicos renováveis, o risco crescente de 
doenças epizoóticas e zoonóticas e de 
doenças relacionadas com a alimentação, 

Construir uma bioeconomia europeia 
baseada no conhecimento pela reunião da 
ciência, indústria e outras partes 
interessadas, a fim de explorar 
oportunidades de investigação novas e 
emergentes que visem desafios sociais, 
ambientais e económicos, nomeadamente: 
a procura crescente de alimentos mais 
seguros e saudáveis e de maior qualidade, e 
os contextos rurais, a utilização e produção 
sustentáveis de recursos biológicos
renováveis, o risco crescente de doenças 
epizoóticas e zoonóticas e de doenças 
relacionadas com a alimentação, ameaças à 
sustentabilidade e segurança da produção 



PE 368.072v03-00 46/131 PR\613357PT.doc

PT

ameaças à sustentabilidade e segurança da 
produção agrícola e da pesca, 
especialmente as resultantes das 
alterações climáticas. 

agrícola, da pesca e da pecuária (incluindo
as inerentes às alterações climáticas), 
tendo sempre em conta o bem-estar 
animal e os contextos rurais.

Justificação

Na descrição dos objectivos deste ponto convém incluir expressamente o desafio da obtenção 
de uma produção respeitadora do ambiente, para além de sustentável no plano económico e 
social. Convém igualmente aqui estabelecer uma diferenciação entre a actividade da 
aquicultura e da pesca, tal como é feito ao longo do texto, já que estes temas requerem 
abordagens específicas. 

Alteração 61
Anexo I, "Temas", tema 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", título "Abordagem", 

parágrafo 1

Este tema reforçará a base de
conhecimentos, permitirá inovações e 
proporcionará apoio político para a 
construção e desenvolvimento de uma 
bioeconomia europeia baseada no 
conhecimento. A investigação incidirá no 
desenvolvimento sustentável, na produção 
e utilização de recursos biológicos, em 
especial através das ciências da vida e das
biotecnologias, e na convergência com 
outras tecnologias, a fim de oferecer 
produtos novos, ecologicamente eficientes 
e competitivos nos sectores da agricultura, 
pescas, aquicultura, produtos alimentares, 
saúde, silvicultura e indústrias conexas da 
Europa. A investigação dará contributos 
importantes para a implementação e 
formulação das políticas e regulamentação 
da UE e abordará ou apoiará 
especificamente: a política agrícola 
comum, questões agrícolas e comerciais, a 
regulamentação em matéria de segurança 
dos alimentos, a política comunitária em 
matéria de saúde animal, o controlo de 
doenças e normas de bem-estar dos 
animais, o ambiente e a biodiversidade, a 
estratégia florestal da UE e a reforma da 
política comum da pesca, com vista a 
permitir um desenvolvimento sustentável 
da pesca e aquicultura. A investigação 
procurará igualmente desenvolver 

Este tema procurará reforçar os
conhecimentos, permitirá inovações e 
proporcionará apoio político para a 
construção e desenvolvimento de uma 
bioeconomia europeia baseada no 
conhecimento. A investigação incidirá no 
desenvolvimento sustentável, na produção 
e utilização de recursos biológicos, em 
especial através de uma abordagem 
interdisciplinar de investigação e de 
acordo com a estratégia europeia para as
ciências da vida e as biotecnologias, e na 
convergência com outras tecnologias. O 
objectivo final é oferecer produtos 
alimentares sãos, seguros, ecologicamente 
eficientes, de grande qualidade e, por 
conseguinte, competitivos nos sectores da 
agricultura, pescas (incluindo o marisco),
aquicultura, rações para o gado, produtos 
alimentares, saúde, silvicultura e indústrias 
conexas da Europa. A investigação dará 
contributos importantes para a 
implementação e formulação das políticas 
e regulamentação da UE e abordará ou 
apoiará especificamente: o 
desenvolvimento dos aspectos 
organolépticos, nutritivos e de segurança 
exigidos pelos consumidores, a política 
agrícola comum, questões agrícolas e 
comerciais, a regulamentação em matéria 
de segurança dos alimentos, a política 
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indicadores novos e existentes para apoio à 
análise, desenvolvimento e 
acompanhamento destas políticas.

comunitária em matéria de saúde animal, o 
controlo de doenças e normas de bem-estar 
dos animais, o ambiente e a biodiversidade,
a conservação da diversidade agrícola e 
florestal, a estratégia florestal da UE e a 
reforma da política comum da pesca, com 
vista a permitir um desenvolvimento 
sustentável da pesca e aquicultura. A 
investigação procurará igualmente 
desenvolver indicadores novos e existentes 
para apoio à análise, desenvolvimento e 
acompanhamento destas políticas.

Justificação

Os consumidores devem constituir uma prioridade em matéria de atribuição de fundos e de 
lançamento de acções para responder precisamente aos seus cada vez mais insistentes 
pedidos relativamente aos aspectos nutritivos, de qualidade e de segurança dos alimentos. 

Alteração 62
Anexo I, "Temas", tema 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", título "Abordagem", 

parágrafo 2

As indústrias agroalimentares, 90% das 
quais são PME, beneficiarão especialmente 
de muitas das actividades de investigação, 
incluindo actividades orientadas de difusão 
e transferência de tecnologias, 
nomeadamente no que diz respeito à 
integração e aceitação de tecnologias, 
metodologias e processos avançados e 
ecologicamente eficientes e ao 
desenvolvimento de normas. Espera-se que 
as empresas emergentes (start-ups) de alta 
tecnologia do sector das biotecnologias, 
nanotecnologias e tecnologias da 
informação e das comunicações dêem 
contributos importantes para as áreas da 
selecção vegetal, da melhoria da protecção 
fitossanitária e das culturas, bem como das 
tecnologias de detecção e monitorização 
avançadas, a fim de garantir a segurança e 
qualidade dos alimentos e novos 
bioprocessos industriais. 

As indústrias agroalimentares, 90% das 
quais são PME, participarão e beneficiarão 
especialmente de muitas das actividades de 
investigação, incluindo actividades 
orientadas de difusão e transferência de 
tecnologias, nomeadamente no que diz 
respeito à integração e aceitação de 
tecnologias, metodologias e processos 
avançados e ecologicamente eficientes e ao 
desenvolvimento de normas. Será 
consagrado, no mínimo, 20% do 
orçamento deste tema prioritário para 
incentivar a participação das PME.

Serão promovidas a multidisciplinaridade 
e a interdisciplinaridade para que as 
empresas emergentes (start-ups) de alta 
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tecnologia do sector das biotecnologias, 
nanotecnologias e tecnologias da 
informação e das comunicações dêem 
contributos importantes para as áreas da 
selecção vegetal, da melhoria da protecção 
fitossanitária e das culturas, bem como das 
tecnologias de detecção e monitorização 
avançadas, a fim de garantir a segurança e 
qualidade dos alimentos e novos 
bioprocessos industriais.

Serão levadas a efeito actividades de 
informação e divulgação científica de 
cada uma das actividades desenvolvidas 
no âmbito deste tema prioritário.

Justificação

Para contribuir plenamente para a participação das PME nestes domínios, é conveniente 
fixar um limiar de ajuda no âmbito deste tema prioritário. 

Alteração 63
Anexo I, "Temas", tema 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", título "Abordagem", 

parágrafo 4 bis (novo)

Procurar-se-à obter uma sinergia e 
complementaridade máximas com outros 
programas e acções comunitárias, em 
especial com as acções que decorrem da 
política agrícola comum e da política 
comum da pesca, bem como com as 
acções ligadas ao desenvolvimento rural 
(como o Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER)) ou a 
questões ambientais (como, por exemplo, 
LIFE +). 

Justificação

As actividades financiadas pelo sétimo programa devem estar estreitamente ligadas às 
actividades promovidas por outros programas, de forma a que as mesmas se complementem. 

Alteração 64
Anexo I, "Temas", tema 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", título "Actividades", 

ponto 1 "Produção e gestão sustentáveis…", travessão 2

- Maior sustentabilidade e competitividade, - Maior sustentabilidade e competitividade, 
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diminuindo simultaneamente os impactos 
ambientais na agricultura, silvicultura, 
pesca e aquicultura através do 
desenvolvimento de novas tecnologias, 
equipamentos, sistemas de monitorização, 
plantas e sistemas de produção inovadores, 
melhoria da base científica e técnica para a 
gestão das pescas, bem como de uma 
melhor compreensão da interacção entre 
diferentes sistemas (agricultura e 
silvicultura, pescas e aquicultura) mediante 
uma abordagem a nível de todo o 
ecossistema. No que diz respeito a recursos 
biológicos do solo, será dada especial 
atenção a sistemas de produção biológica 
com baixos factores de produção, à melhor 
gestão dos recursos e a alimentos 
inovadores para animais, bem como novas 
plantas (culturas e árvores) com uma 
melhor composição, resistência a tensões, 
eficiência na utilização de nutrientes e 
arquitectura. Tal será apoiado por 
investigação em matéria de biossegurança, 
coexistência e rastreabilidade de sistemas e 
produtos vegetais novos. A fitossanidade 
será melhorada através de uma melhor 
compreensão da ecologia, biologia das 
pragas, doenças e outras ameaças, bem 
como do apoio ao controle de surtos de 
doenças e à melhoria de ferramentas e 
técnicas sustentáveis de gestão de pragas. 
Quanto aos recursos biológicos dos 
ambientes aquáticos, a ênfase será 
colocada em funções biológicas essenciais, 
em sistemas de produção e alimentos para 
animais de espécies de cultura que sejam 
seguros e respeitadores do ambiente, bem 
como na biologia das pescas, na dinâmica 
de pescas mistas, nas interacções entre 
actividades de pesca e ecossistemas 
marinhos e em sistemas de gestão regionais 
e plurianuais baseados em frotas de pesca.

diminuindo simultaneamente os impactos 
ambientais na agricultura, silvicultura, 
pesca e aquicultura através do 
desenvolvimento de novas tecnologias, 
equipamentos, sistemas de monitorização, 
plantas e sistemas de produção inovadores, 
melhoria da base científica e técnica para a 
gestão das pescas, bem como de uma 
melhor compreensão da interacção entre 
diferentes sistemas (agricultura e 
silvicultura, pescas e aquicultura) mediante 
uma abordagem a nível de todo o 
ecossistema. 

- Manutenção de ecossistemas autóctones 
(por exemplo, os ecossistemas da bacia 
mediterrânica), desenvolvimento de 
agentes de controlo biológico e dimensão 
microbiológica da biodiversidade e 
metagenómicos. No que diz respeito a 
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recursos biológicos do solo, será dada 
especial atenção a sistemas de produção 
biológica com baixos factores de produção, 
aos planos de produção de qualidade e 
aos efeitos dos organismos geneticamente 
modificados, à agricultura e à silvicultura 
sustentáveis, competitivas e multiformes. 
Será igualmente promovida uma melhor 
gestão dos recursos e alimentos inovadores 
para animais, bem como novas plantas 
(culturas e árvores) com uma melhor 
composição, resistência a tensões, 
eficiência na utilização de nutrientes e 
arquitectura. Tal será apoiado por 
investigação em matéria de biossegurança, 
coexistência e rastreabilidade de sistemas e 
produtos vegetais novos. 

- A fitossanidade e a protecção das 
colheitas será melhorada através de uma 
melhor compreensão da ecologia, biologia 
das pragas, doenças, ervas daninhas e 
outras ameaças, bem como do apoio ao 
controle de surtos de doenças e à melhoria 
de ferramentas e técnicas sustentáveis de 
gestão de pragas e das ervas daninhas.
Quanto aos recursos biológicos dos 
ambientes aquáticos, a ênfase será 
colocada em funções biológicas essenciais, 
em sistemas de produção e alimentos para 
animais de espécies de cultura que sejam 
seguros e respeitadores do ambiente, bem 
como na biologia das pescas, na dinâmica 
de pescas mistas, nas interacções entre 
actividades de pesca e ecossistemas 
marinhos e em sistemas de gestão regionais 
e plurianuais baseados em frotas de pesca.

Justificação

O actual Comissariado para a Agricultura referiu várias vezes a necessidade de afirmar e 
reforçar a preservação dos nossos produtos autóctones para os tornar melhores e mais 
competitivo. Por outro lado, é necessário estimular a investigação de métodos respeitadores 
do ambiente para lutar contra as invasões biológicas de culturas nocivas, de parasitas, etc. 

Alteração 65
Anexo I, "Temas", tema 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", título "Actividades", 

ponto 1 "Produção e gestão sustentáveis…", travessão 3 
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- Optimizar a produção e bem-estar animal 
nos sectores da agricultura, pescas e 
aquicultura, nomeadamente através da 
exploração dos conhecimentos genéticos, 
de novos métodos de criação animal, de 
uma melhor compreensão da fisiologia e 
comportamento dos animais e de uma 
melhor compreensão e controlo de doenças 
infecciosas em animais, incluindo 
zoonoses. Estas últimas serão igualmente 
visadas através do desenvolvimento de 
ferramentas para a monitorização, 
prevenção e controlo, de investigação 
subjacente e aplicada sobre vacinas e 
diagnóstico, do estudo da ecologia de 
agentes infecciosos conhecidos ou 
emergentes e de outras ameaças, incluindo 
actos dolosos, e dos impactos de diferentes 
sistemas de exploração agrícola e do clima. 
Serão também desenvolvidos novos 
conhecimentos para a eliminação segura de 
resíduos animais e para uma melhor gestão 
dos subprodutos.

- Optimizar a produção, a saúde e bem-
estar animal nos sectores da agricultura, 
pescas e aquicultura, nomeadamente 
através da exploração dos conhecimentos 
genéticos, de novos métodos de criação 
animal, de uma melhor compreensão da 
fisiologia e comportamento dos animais e 
de uma melhor compreensão e controlo de 
doenças infecciosas em animais, incluindo 
zoonoses e os seus mecanismos 
patogénicos. Estas últimas serão 
igualmente visadas através do 
desenvolvimento de ferramentas para a 
monitorização, prevenção e controlo, de 
investigação subjacente e aplicada sobre 
vacinas e diagnóstico, do estudo da 
ecologia de agentes infecciosos conhecidos 
ou emergentes e de outras ameaças, 
incluindo actos dolosos, e dos impactos de 
diferentes sistemas de exploração agrícola 
e do clima. Serão também desenvolvidos 
novos conhecimentos para a eliminação 
segura de resíduos animais e para uma 
melhor gestão dos subprodutos.

- Serão tidas em conta outras ameaças 
contra a sustentabilidade e a segurança 
da produção de alimentos, como as 
eventuais incidências da alteração 
climática sobre os processos de produção.

Justificação

No caso das zoonoses, é extremamente útil aplicar critérios de prevenção e detecção dos 
eventuais focos de infecção e dos mecanismos de evolução dos vírus que os originam. 
Consequentemente, justifica-se plenamente consagrar acções específicas ao estudo da génese 
e dos comportamentos dos agentes patogénicos. 

Alteração 66
Anexo I, "Temas", tema 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", título "Actividades", 

ponto 1 "Produção e gestão sustentáveis…", travessão 4

- Disponibilizar as ferramentas de que os 
decisores políticos e outros intervenientes 
necessitam para fundamentar a 
implementação de estratégias, políticas e 
legislação relevantes e, nomeadamente, 
para apoiar a construção da bioeconomia 
europeia baseada no conhecimento e as 

- Disponibilizar as ferramentas de que os 
decisores políticos e outros intervenientes 
necessitam para fundamentar a 
implementação de estratégias, políticas e 
legislação relevantes e, nomeadamente, 
para apoiar a construção da bioeconomia 
europeia baseada no conhecimento e as 
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necessidades do desenvolvimento rural e 
costeiro. A política comum da pesca será 
apoiada através do desenvolvimento de 
abordagens adaptativas propícias à 
abordagem de todo um ecossistema para a 
exploração dos recursos marinhos. A 
investigação incluirá estudos 
socioeconómicos, estudos comparativos de 
diferentes sistemas de exploração agrícola, 
sistemas de gestão de pescas com boa 
relação custo-eficácia, criação de animais 
não destinados à alimentação, interacções 
com a silvicultura e estudos para a 
melhoria das fontes de rendimento em 
meio rural e costeiro.

necessidades do desenvolvimento rural e 
costeiro. A política comum da pesca será
apoiada através do desenvolvimento de 
abordagens adaptativas propícias à 
abordagem de todo um ecossistema para a 
exploração dos recursos marinhos. A 
investigação incluirá estudos 
socioeconómicos, ecológicos e éticos, 
estudos comparativos de diferentes 
sistemas de exploração agrícola, sistemas 
de gestão de pescas com boa relação 
custo-eficácia, criação de animais não 
destinados à alimentação, interacções com 
a silvicultura e estudos para a melhoria das 
fontes de rendimento em meio rural e 
costeiro.

Justificação

Por outro lado, a aquicultura e a pesca estão igualmente sujeitas aos princípios éticos que 
inspiram as políticas do bem-estar dos animais e as artes de pesca respeitadoras do 
ambiente.

Alteração 67
Anexo I, "Temas", tema 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", título "Actividades", 

ponto 2 ""Do consumidor ao produtor": alimentação, saúde e bem-estar", título

Não se aplica à versão portuguesa. 

Alteração 68
Anexo I, "Temas", tema 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", título "Actividades", 

ponto 2 ""Do consumidor ao produtor": alimentação, saúde e bem-estar", travessão 2

- Compreender os hábitos alimentares e 
suas determinantes como um factor 
controlável importante para o 
desenvolvimento e redução da ocorrência 
de doenças e perturbações relacionadas 
com o regime alimentar. Isso implicará o 
desenvolvimento e aplicação de 
nutrigenómica e biologia de sistemas, bem 
como o estudo das interacções entre 
nutrição, funções fisiológicas e 
psicológicas. Tal poderia levar à 
reformulação de alimentos transformados e 
ao desenvolvimento de alimentos novos, 

- Compreender os hábitos alimentares e 
suas determinantes como um factor 
controlável importante para o 
desenvolvimento e redução da ocorrência 
de doenças e perturbações relacionadas 
com o regime alimentar, incluindo a 
obesidade (infantil e do adulto) e as 
alergias, bem como a nutrição para a 
prevenção das doenças, incluindo os 
conhecimentos sobre a saúde, as 
propriedades e os componentes dos 
alimentos. Isso implicará o 
desenvolvimento e aplicação de 
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alimentos dietéticos e alimentos com 
benefícios declarados em termos de 
nutrição e saúde. O estudo de alimentos e 
regimes alimentares tradicionais, locais e 
sazonais será também importante para 
destacar o impacto de determinados 
alimentos e regimes alimentares na saúde e 
para desenvolver orientações integradas em 
matéria de alimentação. 

nutrigenómica e biologia de sistemas, bem 
como o estudo das interacções entre 
nutrição, funções fisiológicas e 
psicológicas. Tal poderia levar à 
reformulação de alimentos transformados e 
ao desenvolvimento de alimentos novos, 
alimentos dietéticos e alimentos com 
benefícios declarados em termos de 
nutrição e saúde. O estudo de alimentos e 
regimes alimentares tradicionais, locais e 
sazonais será também importante para 
destacar o impacto de determinados 
alimentos e regimes alimentares na saúde e 
para desenvolver orientações integradas em 
matéria de alimentação. 

Justificação

Esta alteração transpõe para o domínio do sétimo programa as diferentes iniciativas sobre a 
dietética e a nutrição correcta que a União Europeia incentiva já por meio de outros 
instrumentos, como os programas de saúde pública. 

Alteração 69
Anexo I, "Temas", tema 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", título "Actividades", 

ponto 2 ""Do consumidor ao produtor": alimentação, saúde e bem-estar", travessão 3

- Optimizar a inovação na indústria 
alimentar europeia através da integração de 
tecnologias avançadas em métodos de 
produção tradicional, de tecnologias de 
transformação importantes para aumentar a 
funcionalidade dos alimentos, 
desenvolvimento e demonstração de 
métodos de transformação e embalagem de 
alta tecnologia e ecologicamente eficientes, 
de aplicações de controlo inteligentes e de 
uma gestão mais eficiente de subprodutos, 
resíduos e energia. Novos trabalhos de 
investigação desenvolverão também 
tecnologias sustentáveis e inovadoras para 
a alimentação para animais, incluindo 
formulações seguras de transformação de 
alimentos para animais e o controlo da 
qualidade desses alimentos. 

- Optimizar a inovação na indústria 
alimentar europeia através da integração de 
tecnologias avançadas em métodos de 
produção tradicional, de tecnologias de 
transformação importantes para aumentar a 
funcionalidade dos alimentos, 
desenvolvimento de ingredientes e 
produtos novos, métodos e tecnologias de 
conservação e aspectos organolépticos na 
produção de alimentos e de novos 
elementos alimentares, desenvolvimento e 
demonstração de métodos de 
transformação e embalagem de alta 
tecnologia e ecologicamente eficientes, de 
aplicações de controlo inteligentes e de 
uma gestão mais eficiente de subprodutos, 
resíduos e energia. Novos trabalhos de 
investigação desenvolverão também 
tecnologias sustentáveis e inovadoras para 
a alimentação para animais, incluindo 
formulações seguras de transformação de 
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alimentos para animais e o controlo da 
qualidade desses alimentos. 

Justificação

A inovação no âmbito da produção de alimentos deve ir além do simples facto de os cultivar 
ou transformar. Por um lado, é possível e necessário realizar melhorias no âmbito da 
engenharia de origem dos alimentos ou dos componentes que estão na sua base, descobrindo 
novas fórmulas. Mas, por outro lado, é necessário prosseguir as investigações em matéria de 
processos tecnológicos ligados à produção (procura de melhores técnicas de embalagem, de 
armazenagem, etc.). 

Alteração 70
Anexo I, "Temas", tema 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", título "Actividades", 

ponto 3 "Ciências da vida e biotecnologias", travessão 1

- Reforçar a base de conhecimentos e 
desenvolver tecnologias avançadas para a 
produção de biomassa terrestre ou marinha 
destinada a aplicações na produção de 
energia e na indústria. Tal incluirá a 
genómica e metabolómica vegetal, animal 
e microbiana, a fim de melhorar a 
produtividade e a composição das 
matérias-primas e de fontes de biomassa 
para fins de conversão optimizada em 
produtos de elevado valor acrescentado, 
explorando simultaneamente organismos 
terrestres e aquáticos naturais ou 
melhorados como fontes inovadoras. Tal 
permitirá uma plena incorporação da 
análise do ciclo de vida das práticas 
agrícolas, transporte, armazenamento e 
implantação no mercado de produtos 
biológicos. Desse modo, será visada a 
aplicação das biotecnologias industriais no 
âmbito de toda a cadeia de culturas, a fim 
de explorar todo o potencial da abordagem 
de bio-refinaria, incluindo aspectos 
socioeconómicos, agronómicos, ecológicos 
e relativos aos consumidores. Será assim 
promovida uma maior compreensão e 
controlo do metabolismo vegetal e 
microbiano aos níveis celular e subcelular, 
na produção de produtos de base de 

- Reforçar a base de conhecimentos e 
desenvolver tecnologias avançadas para a 
produção de biomassa terrestre ou marinha 
destinada a aplicações na produção de 
energia e na indústria. Tal incluirá a 
genómica e metabolómica vegetal, animal 
e microbiana, a fim de melhorar a 
produtividade e a composição das 
matérias-primas e de fontes de biomassa 
para fins de conversão optimizada em 
produtos de elevado valor acrescentado, 
explorando simultaneamente organismos 
terrestres e aquáticos naturais ou 
melhorados como fontes inovadoras. Tal 
permitirá uma plena incorporação da 
análise do ciclo de vida das práticas 
agrícolas, transporte, armazenamento e 
implantação no mercado de produtos 
biológicos. Desse modo, será visada a 
aplicação das biotecnologias industriais no 
âmbito de toda a cadeia de culturas, a fim 
de explorar todo o potencial da abordagem 
de bio-refinaria (por exemplo, químicas 
verdes), incluindo aspectos 
socioeconómicos, agronómicos, ecológicos 
e relativos aos consumidores. Será assim 
promovida uma maior compreensão e 
controlo do metabolismo vegetal e 
microbiano aos níveis celular e subcelular, 
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elevado valor utilizando processos 
biológicos com maior rendimento, 
qualidade e pureza dos produtos de 
conversão, incluindo a concepção de 
processos biocatalíticos. Além disso, serão 
utilizadas ou desenvolvidas biotecnologias 
para produtos e processos silvícolas 
renováveis e inovadores de alta qualidade e 
elevado valor acrescentado, a fim de 
melhorar a sustentabilidade da madeira e 
da produção de madeira, incluindo madeira 
de construção e reservas de bioenergias 
renováveis. Finalmente, será estudado o 
potencial das biotecnologias para detectar, 
monitorizar, prevenir, tratar e eliminar a 
poluição, com ênfase na maximização do 
valor económico dos resíduos e 
subprodutos através de novos processos 
biológicos, isoladamente ou em 
combinação com sistemas vegetais e/ou 
catalisadores químicos.

na produção de produtos de base de 
elevado valor utilizando processos 
biológicos com maior rendimento, 
qualidade e pureza dos produtos de 
conversão, incluindo a concepção de 
processos biocatalíticos. 

- Serão utilizadas ou desenvolvidas 
biotecnologias para produtos e processos 
silvícolas renováveis e inovadores de alta 
qualidade e elevado valor acrescentado, a 
fim de melhorar a sustentabilidade da 
madeira e da produção de madeira, 
incluindo madeira de construção e reservas 
de bioenergias renováveis.

- Finalmente, será estudado o potencial das 
biotecnologias para detectar, monitorizar, 
prevenir, tratar e eliminar a poluição, com 
ênfase na maximização do valor 
económico dos resíduos e subprodutos 
através de novos processos biológicos, 
isoladamente ou em combinação com 
sistemas vegetais e/ou catalisadores 
químicos.

- Serão tidas igualmente em conta as 
acções destinadas à preservação do 
património natural e dos sítios de carácter 
particularmente pitoresco, cuja 
importância se tenha vindo a revelar 
determinante para o desenvolvimento do 
turismo rural, sustentável e respeitador do 
ambiente.
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Justificação

No decurso dos anos 90, a American Chemical Society desenvolveu o conceito de "químicas 
verdes" ou de química sustentável para se referir à concepção, ao desenvolvimento e à 
aplicação de produtos e processos que reduzem ou eliminam a utilização e a emissão de 
substâncias perigosas para a saúde do ser humano ou para o ambiente. Este conceito deve 
estar presente, em especial, nos desafios que a UE colocou em matéria de biocombustíveis e 
de fontes de bioenergia. 

É necessário incluir acções para a preservação do património natural enquanto sector de 
enorme potencialidade económica e grande sustentabilidade.

Alteração 71
Anexo I, "Temas", tema 2 "Alimentação, agricultura e biotecnologias", título "Cooperação 

internacional", parágrafo 1

A cooperação internacional é um aspecto 
prioritário da investigação na componente 
“Alimentação, agricultura e 
biotecnologias” e será fortemente 
incentivada em toda esta área. Será apoiada 
a investigação de interesse específico para 
os países em desenvolvimento, tomando 
em consideração os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio e as 
actividades já em curso. Serão realizadas 
acções específicas para promover a 
cooperação com regiões e países parceiros 
prioritários – especialmente os que 
participam em diálogos bi-regionais e em 
acordos bilaterais em matéria de ciência e 
tecnologia, bem como países vizinhos, 
economias emergentes e países em 
desenvolvimento. 

A cooperação internacional é um aspecto 
prioritário da investigação na componente 
“Alimentação, agricultura e 
biotecnologias” e será fortemente 
incentivada em toda esta área. Será apoiada 
a investigação de interesse específico para 
os países em desenvolvimento, tomando 
em consideração os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio e as 
actividades já em curso (por exemplo, 
redes destinadas a melhorar a gestão dos 
solos e da água). Serão realizadas acções 
específicas para promover a cooperação 
com regiões e países parceiros prioritários 
– especialmente os que participam em 
diálogos bi-regionais e em acordos 
bilaterais em matéria de ciência e 
tecnologia, bem como países vizinhos, 
economias emergentes e países em 
desenvolvimento. 

Justificação

Tendo em conta a componente de solidariedade e cooperação para o desenvolvimento que 
comporta este parágrafo, não deixa de ser pertinente especificar a importância de exportar 
as nossas tecnologias e os nossos conhecimentos em matéria de gestão dos solos e dos 
recursos hídricos. 

Alteração 72
Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título 
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"Objectivo"

Melhorar a competitividade da indústria 
europeia e permitir à Europa dominar e 
modelar o futuro desenvolvimento das 
tecnologias da informação e das 
comunicações (TIC) a fim de satisfazer as 
necessidades da sua sociedade e economia. 
As actividades reforçarão a base científica 
e tecnológica da Europa, garantirão a sua 
liderança global no domínio das TIC, 
contribuirão para incentivar e promover a 
inovação através da utilização de TIC e 
garantirão que os respectivos progressos 
sejam rapidamente transformados em 
benefícios para os cidadãos, empresas, 
indústrias e poderes públicos da Europa.

Melhorar a competitividade da indústria 
europeia e permitir à Europa dominar e 
modelar o futuro desenvolvimento das 
tecnologias da informação e das 
comunicações (TIC) a fim de satisfazer as 
necessidades da sua sociedade e economia. 
As actividades reforçarão a base científica 
e tecnológica da Europa, garantirão a sua 
liderança global no domínio das TIC, 
contribuirão para incentivar e promover a 
inovação através da utilização de TIC e 
garantirão que os respectivos progressos 
sejam rapidamente transformados em 
benefícios para os cidadãos, empresas, 
indústrias e poderes públicos da Europa. 
Fixar-se-à como objectivo prioritário 
destas acções a redução da fractura 
digital e da infoexclusão. 

Justificação

A redução da fractura digital constitui um dos desafios com que confrontam a nova sociedade 
e a economia do conhecimento que estão a ser construídas. Incumbe aos poderes públicos 
garantir que o desenvolvimento da sociedade da informação decorra sem riscos de fractura 
digital. É necessário que os diferentes instrumentos e programas da União Europeia 
contribuam para atingir este objectivo; é a razão pela qual um dos objectivos prioritários das 
acções ligadas ao sétimo programa-quadro deve ser a redução da fractura digital.

Alteração 73
Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título 

"Introdução", parágrafo 1

As tecnologias da informação e das 
comunicações (TIC) desempenham um 
papel único e comprovado na promoção da 
inovação, da criatividade e da 
competitividade de todas as indústrias e 
sectores de serviços. São essenciais para 
enfrentar desafios-chave da sociedade e 
para modernizar serviços públicos, estando 
subjacentes ao progresso em todos os 
domínios científicos e tecnológicos. Por 
conseguinte, a Europa deve dominar e 
moldar o futuro desenvolvimento das TIC 
e garantir que os serviços e produtos à base 
de TIC sejam incorporados e utilizados a 

As tecnologias da informação e das 
comunicações (TIC) desempenham um 
papel único e comprovado na promoção da 
inovação, da criatividade e da 
competitividade de todas as indústrias e 
sectores de serviços. São essenciais para 
enfrentar desafios-chave da sociedade e 
para modernizar serviços públicos, estando 
subjacentes ao progresso em todos os 
domínios científicos e tecnológicos. Por 
conseguinte, a Europa deve dominar e 
moldar o futuro desenvolvimento das TIC 
e garantir que os serviços e produtos à base 
de TIC sejam incorporados e utilizados a 
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fim de produzir um máximo de benefícios 
para os cidadãos e empresas.

fim de produzir um máximo de benefícios 
para os cidadãos e empresas. 
Simultaneamente, convém realçar as 
potencialidades das TIC enquanto 
instrumento que permite garantir a 
coesão social e territorial, oferecendo a 
todos os cidadãos e a todas as empresas 
um acesso aos benefícios da sociedade da 
informação, independentemente da sua 
situação geográfica, do género ou da 
condição económica ou social. A 
actividade de investigação e de 
desenvolvimento tecnológico ligada às 
TIC deve, por conseguinte, ter entre as 
suas prioridades a redução da fractura 
digital e da infoexclusão. 

Justificação

As TIC têm um enorme potencial enquanto instrumento de coesão social e territorial mas 
podem igualmente comportar o risco inerente de que certos grupos sociais e certas empresas, 
nomeadamente, fiquem à margem da nova sociedade do conhecimento. É por isso que é 
fundamental que o desenvolvimento da sociedade da informação se faça sem riscos de 
fractura digital e que a investigação e o desenvolvimento tecnológico desempenhem um papel 
importante na identificação de soluções que permitam evitar a infoexclusão, 
independentemente das condições específicas das pessoas.

Alteração 74
Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título 

"Introdução", parágrafo 4

O tema “Tecnologias da informação e das 
comunicações” dá prioridade à 
investigação estratégica em torno de pilares 
tecnológicos fundamentais, assegura a
integração de tecnologias extremo-a-
extremo e proporciona os conhecimentos e 
meios necessários para desenvolver uma 
vasta gama de aplicações inovadoras das 
TIC. As actividades terão um efeito de 
alavanca nos progressos industriais e 
tecnológicos no sector das TIC e 
aumentarão a competitividade de sectores 
importantes com utilização intensiva de 
TIC – através de produtos e serviços 
inovadores e de elevado valor à base de 
TIC e de melhorias em processos 

O tema “Tecnologias da informação e das 
comunicações” dá prioridade à 
investigação estratégica em torno de pilares 
tecnológicos fundamentais, assegura uma
integração total das TIC e proporciona os 
conhecimentos e meios necessários para 
desenvolver uma vasta gama de aplicações 
inovadoras das TIC. As actividades terão 
um efeito de alavanca nos progressos 
industriais e tecnológicos no sector das 
TIC e aumentarão a competitividade de 
sectores importantes com utilização 
intensiva de TIC – através de produtos e 
serviços inovadores e de elevado valor à 
base de TIC e de melhorias em processos 
organizacionais, tanto nas empresas como 
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organizacionais, tanto nas empresas como 
nas administrações. O tema apoiará 
igualmente outras políticas da União 
Europeia, mobilizando as TIC para a 
satisfação da procura pública e societal.

nas administrações. O tema apoiará 
igualmente outras políticas da União 
Europeia, mobilizando as TIC para a 
satisfação da procura pública e societal.

Justificação

Clarificação do texto: ficará mais compreensível falar em assegurar uma integração total 
das TIC. 

Alteração 75
Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título 

"Introdução", parágrafo 4 bis (novo)

Para um ajustamento das TIC com as 
necessidades das pessoas e das 
organizações, é necessário ocultar a sua 
complexidade, tornando-as conviviais e 
acessíveis, e oferecer aplicações e serviços 
fiáveis, seguros e adaptáveis às 
necessidades dos utilizadores. 

Justificação

Não convém perder de vista as necessidades dos utilizadores, pelo que importa insistir na 
obtenção de uma interacção cada vez mais convivial com o utilizador, mais acessível e 
melhor adaptada às suas necessidades. 

Alteração 76
Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título 

"Introdução", parágrafo 5

As actividades abrangerão acções de 
colaboração e de ligação em rede, o apoio a 
iniciativas tecnológicas conjuntas -
incluindo aspectos seleccionadas de 
investigação nas áreas das “Tecnologias 
nanoelectrónicas” e “Sistemas de 
computação incorporados” - e iniciativas 
de coordenação de programas nacionais -
incluindo na área da “assistência à 
autonomia no domicílio”. As prioridades 
das actividades incluirão tópicos baseados, 
entre outras fontes, no trabalho das 
plataformas tecnológicas europeias. Serão 

As actividades abrangerão acções de 
colaboração e de ligação em rede, o apoio a 
iniciativas tecnológicas conjuntas -
incluindo aspectos seleccionadas de 
investigação nas áreas das “Tecnologias 
nanoelectrónicas” e “Sistemas de 
computação incorporados” - e iniciativas 
de coordenação de programas nacionais -
incluindo na área da “assistência à 
autonomia no domicílio”. As prioridades 
das actividades incluirão tópicos baseados, 
entre outras fontes, no trabalho das 
plataformas tecnológicas europeias. Serão 
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também desenvolvidas sinergias temáticas 
com actividades conexas no âmbito de 
outros programas específicos.

também desenvolvidas sinergias temáticas 
com actividades conexas no âmbito de
outros programas específicos. 
Procurar-se-à igualmente obter a sinergia 
e a complementaridade máximas com 
outros programas e acções comunitários, 
em especial com os Fundos Estruturais, o 
Programa para a Competitividade e a 
Inovação, a Iniciativa i2010 e com os 
programas nacionais e regionais dos 
Estados-Membros relacionados com as 
TIC. 

Justificação

É necessária uma boa coordenação entre todos os programas, tanto a nível comunitário 
como dos Estados-Membros, a fim de unir os esforços e evitar a duplicação dos mesmos.

Alteração 77
Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título 

"Introdução", parágrafo 6

É essencial a participação activa das 
pequenas e médias empresas e de outras 
entidades de pequena dimensão nestas 
actividades, tendo em conta o seu papel 
na promoção da inovação. Estas 
desempenham um papel vital no 
desenvolvimento e gestação de novas 
visões no domínio das TIC e das suas 
aplicações e na sua transformação em 
bens comerciais.

Os PME são muito numerosos no âmbito 
das TIC, pelo que é conveniente prestar-
lhes uma atenção especial, incentivando a 
sua participação em actividades de 
investigação, desenvolvimento e inovação 
e consagrando-lhes 20 %, no mínimo, do 
orçamento deste programa prioritário.

Para a consecução deste objectivo, será 
facilitada a participação das PME através 
de clusters nos projectos e plataformas 
tecnológicas, o que requer um orçamento 
mínimo garantido. 

Justificação

São bem conhecidas as dificuldades das PME para realizar actividades de investigação, 
desenvolvimento e inovação. É necessário incentivar com acções concretas a sua 
participação, estimulando a formação de clusters. Para que estas medidas sejam eficazes, é 
indispensável um orçamento mínimo garantido.
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Alteração 78
Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título 

"Introdução", parágrafo 6 bis (novo)

Será prestada especial atenção à 
divulgação dos resultados da investigação 
no domínio das TIC, incentivando a 
divulgação científica junto dos cidadãos, 
a fim de aproximar a ciência e a 
tecnologia da sociedade. 

Justificação

É importante que os cidadãos tenham uma informação e um conhecimento máximos dos 
resultados da investigação no âmbito das TIC. Desta forma, o conhecimento científico ficará 
mais próximo dos cidadãos e estes serão mais e melhor informados dos benefícios e da 
importância dos progressos científicos no domínio das TIC, bem como das suas aplicações 
positivas. 

Alteração 79
Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título 

"Introdução", parágrafo 6 ter (novo)

Segurança das comunicações: Novas 
técnicas de codificação da informação, 
para além da criptografia por software. 
Desenvolvimento e avaliação dos sistemas 
de encriptação por hardware para 
sistemas de banda larga sem fios ópticas 
ou via satélite. Concepção de dispositivos 
compactos e robustos para a codificação. 
Avaliação dos níveis de segurança que 
podem ser atingidos. Utilização de ondas 
portadoras irregulares (ondas caóticas) 
para aumentar o nível de segurança na 
transmissão. Avaliação do rendimento 
desta técnica e da sua integração nas 
redes de comunicação existentes. 

Justificação

O estudo da segurança nas redes de comunicação é essencial na estrutura social europeia. 
Importa procurar alternativas às técnicas de encriptação tradicionais baseadas em software. 
A encriptação da informação mediante a utilização do hardware pode não só constituir uma 
alternativa como um complemento para as técnicas actuais. A investigação europeia é líder 
neste domínio. 
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Alteração 80
Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título 

"Actividades", ponto 1 "Pilares tecnológicos das TIC", travessão 2

- Redes de comunicação omnipresentes e 
de capacidade ilimitada: Tecnologias e 
sistemas de redes móveis e de banda larga 
com boa relação custo-eficácia, incluindo 
redes terrestres e de satélites; convergência 
de diferentes redes fixas, móveis, sem fios 
e de radiodifusão de âmbito pessoal, 
regional e global; interoperabilidade de 
aplicações e serviços de comunicações com 
e sem fios, gestão de recursos ligados em 
rede, reconfigurabilidade de serviços; 
ligação em rede complexa de dispositivos 
multimédia, sensores e micropastilhas 
personalizados e inteligentes. 

- Redes de comunicação omnipresentes e 
de grande capacidade: Tecnologias e 
sistemas de redes móveis e de banda larga, 
incluindo redes terrestres e de satélites; 
convergência de diferentes redes e 
serviços, fixas, móveis, sem fios e de 
radiodifusão de âmbito pessoal, regional e 
global; infra-estruturas e arquitecturas 
para a distribuição de serviços; 
interoperabilidade de aplicações e serviços 
de comunicações com e sem fios, gestão de 
recursos ligados em rede (incluindo a 
eficácia e a qualidade dos serviços (QoS)), 
reconfigurabilidade de serviços; ligação em 
rede complexa de dispositivos multimédia, 
sensores e micropastilhas personalizados e 
inteligentes. 

Justificação

A convergência não deve ser uma exclusividade das redes mas ser também implementada 
nos serviços, já que os cidadãos os desejam receber independentemente da infra-estrutura 
que utilizem. 

Em matéria de gestão dos recursos de redes, é necessário velar particularmente pelo respeito 
da política de qualidade de serviços em caso de relativo congestionamento da rede. 

Continua a ser importante realçar a eficácia, já que esta é desejada em qualquer situação. 

Alteração 81
Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título 

"Actividades", ponto 1 "Pilares tecnológicos das TIC", travessão 3

- Sistemas incorporados, computação e 
controlo: Sistemas mais potentes, seguros, 
distribuídos, fiáveis e eficientes de 
hardware/software que podem perceber, 
controlar e adaptar-se ao seu ambiente, 
optimizando simultaneamente a utilização 
de recursos; métodos e ferramentas de 
modelização, concepção e engenharia de 
sistemas, a fim de dominar a 
complexidade; arquitecturas abertas 
combináveis e plataformas sem escala, 

- Sistemas incorporados, computação e 
controlo: Sistemas mais potentes, seguros, 
distribuídos, fiáveis e eficientes de 
hardware/software que podem perceber, 
controlar e adaptar-se ao seu ambiente, 
optimizando simultaneamente a utilização 
de recursos; métodos e ferramentas de 
modelização, concepção e engenharia de 
sistemas, a fim de dominar a 
complexidade; arquitecturas abertas 
combináveis e plataformas sem escala, 
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middleware e sistemas operativos 
distribuídos, a fim de permitir ambientes 
em colaboração e de inteligência ambiente 
verdadeiramente contínuos para fins de 
detecção, accionamento, computação, 
comunicação, armazenamento e prestação 
de serviços; arquitecturas de computação 
que incorporem componentes 
heterogéneos, ligados em rede e 
reconfiguráveis, incluindo a compilação, 
programação e apoio em tempo de 
execução; controlo de sistemas em larga 
escala, distribuídos e indeterminados.

middleware e sistemas operativos 
distribuídos, a fim de permitir ambientes 
em colaboração e de inteligência ambiente 
verdadeiramente contínuos para fins de 
detecção, accionamento, computação, 
comunicação, armazenamento e prestação 
de serviços; arquitecturas de computação 
que incorporem componentes 
heterogéneos, ligados em rede e 
reconfiguráveis, incluindo a compilação, 
programação e apoio em tempo de 
execução; controlo de sistemas em larga 
escala, distribuídos e indeterminados que 
tenham em conta a validação, a 
certificação, a verificação das tecnologias 
e o apoio à normalização. 

Justificação

Em matéria de ambiente das TIC, o apoio à normalização é fundamental uma vez que, na 
falta de tal apoio, não é possível obter uma economia de escala que as torne rentáveis. 

Alteração 82
Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título 

"Actividades", ponto 1 "Pilares tecnológicos das TIC", travessão 4

- Software, redes de computação, 
segurança e dependabilidade: Tecnologias, 
ferramentas e métodos para sistemas de 
software, arquitecturas e middleware 
dinâmicos e fiáveis, subjacentes a serviços 
com utilização intensiva de conhecimentos, 
incluindo o seu fornecimento como 
software utilitário; infra-estruturas 
centradas em serviços, interoperáveis e 
sem escala, virtualização, numa 
perspectiva de rede de computação, dos 
recursos e sistemas operativos centrados 
em redes; plataformas abertas e abordagens 
em colaboração para o desenvolvimento de 
software, serviços e sistemas; ferramentas 
de composição; controlo de 
comportamentos emergentes de sistemas 
complexos; melhoria da dependabilidade e 
capacidade de resistência de sistemas e 
serviços em larga escala, distribuídos e 
ligados intermitentemente; sistemas e 

- Software, redes de computação,
arquitectura de distribuição de serviços,  
segurança e dependabilidade: Tecnologias, 
ferramentas e métodos para conceber e 
validar software de grande qualidade, 
dinâmico e de confiança (ou seja, fiável) e 
serviços de distribuição de grande 
qualidade e tecnologias, ferramentas e 
métodos para conceber e validar 
arquitecturas e middleware dinâmicos e 
fiáveis, subjacentes a serviços com 
utilização intensiva de conhecimentos, 
incluindo o seu fornecimento como 
software utilitário; infra-estruturas 
centradas em serviços, interoperáveis e 
sem escala, virtualização, numa 
perspectiva de rede de computação, dos 
recursos e sistemas operativos centrados 
em redes; plataformas abertas e abordagens 
em colaboração para o desenvolvimento de 
software, serviços e sistemas; ferramentas 
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serviços seguros e fiáveis, incluindo 
controlo e autenticação respeitadores da 
privacidade, políticas de confiança e 
segurança dinâmicas, dependabilidade e 
metamodelos de confiança.

de composição; controlo de 
comportamentos emergentes de sistemas 
complexos; melhoria da dependabilidade e 
capacidade de resistência de sistemas e 
serviços em larga escala, distribuídos e 
ligados intermitentemente; sistemas e 
serviços seguros e fiáveis, incluindo 
controlo e autenticação respeitadores da 
privacidade, políticas de confiança e 
segurança dinâmicas, dependabilidade e 
metamodelos de confiança; introdução de 
modelos de software na indústria. 

Justificação

Um dos temas candentes em engenharia de software é o sistema de medição para avaliar a 
qualidade de uma concepção informática, pelo que é absolutamente fundamental integrar tais 
sistemas nesta rubrica de investigação. 

Não é só o aspecto teórico dos temas expostos que é importante, mas também a sua 
transposição para a indústria. 

Alteração 83
Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título 

"Actividades", ponto 1 "Pilares tecnológicos das TIC", travessão 5

- Sistemas de conhecimento, cognição e 
aprendizagem: Métodos e técnicas para 
aquisição e interpretação, representação e 
personalização, navegação e recuperação, 
partilha e entrega de conhecimentos, que 
reconheçam as relações semânticas em 
conteúdos para utilização pelo homem e 
por máquinas; sistemas artificiais que 
percebem, interpretam e avaliam a 
informação e que são capazes de cooperar, 
agir autonomamente e aprender; teorias e 
experiências que ultrapassam avanços 
incrementais, tirando partido de ideias 
sobre cognição natural, em especial a 
aprendizagem e a memória, também para o 
desenvolvimento de sistemas avançados 
destinados à aprendizagem humana.

- Sistemas de conhecimento, cognição e 
aprendizagem: Métodos e técnicas para 
aquisição e interpretação, representação e 
personalização, navegação e recuperação, 
partilha e entrega de conhecimentos, que 
reconheçam as relações semânticas em 
conteúdos para utilização pelo homem e 
por máquinas; com gestão da distribuição 
do conhecimento; sistemas artificiais que 
percebem, interpretam e avaliam a 
informação e que são capazes de cooperar, 
agir autonomamente e aprender; teorias e 
experiências que ultrapassam avanços 
incrementais, tirando partido de ideias 
sobre cognição natural, em especial a 
aprendizagem e a memória, também para o 
desenvolvimento de sistemas avançados 
destinados à aprendizagem humana.
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Justificação

Como a infra-estrutura das comunicações remete para a distribuição, a gestão do 
conhecimento deve também para aí remeter, sendo, pois, conveniente mencionar 
explicitamente este aspecto nesta rubrica de investigação.

Alteração 84
Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título 

"Actividades", ponto 1 "Pilares tecnológicos das TIC", travessão 6

- Simulação, visualização, interacção e 
realidades mistas: Ferramentas para 
modelização, simulação, visualização, 
interacção, realidade virtual, aumentada e 
mista e sua integração em ambientes 
extremo-a-extremo; ferramentas de 
concepção inovadoras e propícias à 
criatividade em matéria de produtos, 
serviços e meios audiovisuais digitais; 
interfaces mais naturais, intuitivas e de 
fácil utilização e novas formas de interagir 
com a tecnologia, as máquinas, os 
dispositivos e outros artefactos; sistemas de 
tradução automática e multilingues.

- Simulação, visualização, interacção e 
realidades mistas: Ferramentas para 
modelização, simulação, visualização, 
interacção, realidade virtual, aumentada e 
mista e sua integração em ambientes 
extremo-a-extremo; ferramentas de 
concepção inovadoras e propícias à 
criatividade em matéria de produtos, 
serviços e meios audiovisuais digitais; 
interfaces mais naturais, intuitivas e de 
fácil utilização e novas formas de interagir 
por via da linguagem natural com a 
tecnologia, as máquinas, os dispositivos e 
outros artefactos; sistemas de tradução 
automática e multilingues.

Justificação

A linguagem falada deveria ser o meio mais natural de interacção utilizador-sistema. 
Pensamos que é necessário mencioná-lo explicitamente para salientar a necessidade de 
apoiar a investigação, o desenvolvimento e a inovação neste sentido. 

Alteração 85

Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título 
"Actividades", ponto 2 "Integração de tecnologias", travessão 2

- Ambientes domésticos: Comunicação, 
monitorização, controlo e assistência no 
domicílio, edifícios e espaços públicos; 
interoperabilidade e utilização sem 
descontinuidades de todos os dispositivos, 
tomando em consideração a eficiência em 
termos de custos, a acessibilidade do preço 
e a usabilidade; novos serviços e novas 

- Ambientes domésticos: Comunicação, 
monitorização, controlo e assistência no 
domicílio, edifícios e espaços públicos; 
interoperabilidade e utilização sem 
descontinuidades de todos os dispositivos, 
tomando em consideração a eficiência em 
termos de custos, a acessibilidade do preço 
e a usabilidade; novos serviços, incluindo 
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formas de conteúdos e serviços digitais 
interactivos; acesso a informação e gestão 
dos conhecimentos.

os serviços relativos ao lazer, e novas 
formas de conteúdos e serviços digitais 
interactivos; acesso a informação e gestão 
dos conhecimentos.

Justificação

Não se deve deixar de fora os domínios ligados aos conteúdos de lazer.

Alteração 86
Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título 
"Actividades", ponto 3 "Investigação sobre aplicações", travessão 1, subtravessão 1

- para a saúde: sistemas pessoais não 
intrusivos que permitam aos cidadãos gerir 
o seu bem-estar, como, por exemplo, 
dispositivos de monitorização vestíveis ou 
implantáveis e sistemas autónomos que 
contribuam para a manutenção de um bom 
estado de saúde; técnicas emergentes, 
como a imagiologia molecular para uma 
melhor prevenção e para uma medicina 
individualizada; descoberta e aplicação na 
prática clínica de conhecimentos no 
domínio da saúde; modelização e 
simulação de funções dos órgãos; 
dispositivos micro-robóticos e nano-
robóticos para aplicações cirúrgicas e 
terapêuticas minimamente invasivas.

- para a saúde: sistemas pessoais não 
intrusivos que permitam aos cidadãos gerir 
o seu bem-estar, como, por exemplo, 
dispositivos de monitorização vestíveis ou 
implantáveis com capacidades de 
comunicação e sistemas autónomos que 
contribuam para a manutenção de um bom 
estado de saúde; técnicas emergentes, 
como a imagiologia molecular para uma 
melhor prevenção e para uma medicina 
individualizada; descoberta e aplicação na 
prática clínica de conhecimentos no 
domínio da saúde; modelização e 
simulação de funções dos órgãos; 
dispositivos micro-robóticos e nano-
robóticos para aplicações cirúrgicas e 
terapêuticas minimamente invasivas. 
Técnicas de tele-assistência e de tele-
vigilância para doentes crónicos e pessoas 
idosas. 

Justificação

Os resultados das medições deverão ser enviados, garantindo o seu carácter confidencial, 
para um centro de vigilância onde um profissional os possa analisar. É, por conseguinte, 
importante completar o ciclo no que diz respeito à investigação, ao desenvolvimento e à 
inovação. 

O envelhecimento da população torna necessários a investigação e o desenvolvimento de 
novos métodos que reduzam a pressão exercida sobre os hospitais com a consequente 
melhoria da qualidade de vida das pessoas e sem redução do nível de assistência. 
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Alteração 87
Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título 

"Actividades", ponto 3 "Investigação sobre aplicações", travessão 1, subtravessão 1 bis (novo)

- para a qualidade de vida das pessoas: 
melhor informação e acesso ao 
conhecimento científico, acesso aos 
serviços públicos essenciais (como o 
sistema fiscal, etc..) e a serviços privados 
de uso frequente (indústria do lazer, 
banca, etc..) 

Justificação

As TIC têm uma incidência directa e imediata na qualidade de vida das pessoas já que 
permitem um acesso melhor e mais fácil ao conhecimento, bem como aos serviços públicos 
essenciais e privados de uso frequente, facilitando a sua utilização e o acesso à informação 
que oferecem. 

Alteração 88
Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título 
"Actividades", ponto 3 "Investigação sobre aplicações", travessão 1, subtravessão 2

- para os poderes públicos: utilização das 
TIC numa abordagem interdisciplinar em 
administrações públicas, combinadas com 
a mudança organizacional e novas 
competências, a fim de proporcionar 
serviços inovadores e centrados no cidadão 
ao dispor de todos; investigação e soluções 
avançadas à base de TIC para melhorar os 
processos democráticos e participativos e o 
desempenho e qualidade dos serviços do 
sector público, bem como a interacção com 
e entre administrações e governos, e para 
apoiar o desenvolvimento de processos 
legislativos e de elaboração de políticas em 
todos os níveis de democracia.

- para os poderes públicos: utilização das 
TIC numa abordagem interdisciplinar em 
administrações públicas, combinadas com 
a mudança organizacional e novas 
competências, a fim de proporcionar 
serviços inovadores e centrados no cidadão 
ao dispor de todos; investigação e soluções 
avançadas à base de TIC para melhorar os 
processos democráticos (incluindo a e-
democracy) e participativos e o 
desempenho e qualidade dos serviços do 
sector público, bem como a interacção com 
e entre administrações e governos, e para 
apoiar o desenvolvimento de processos 
legislativos e de elaboração de políticas em 
todos os níveis de democracia.

Justificação

As TIC podem e devem promover a ajuda à democracia. Neste domínio, a e-democracy 
facilita e agiliza a participação dos cidadãos, goza de uma cobertura ilimitada, permite uma 
maior rapidez do fluxo dos dados e do intercâmbio de informações e não exige nenhuma 
burocracia. 
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Alteração 89
Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título 
"Actividades", ponto 3 "Investigação sobre aplicações", travessão 1, subtravessão 3

- para a inclusão: dar responsabilidades aos 
indivíduos e suas comunidades e melhorar 
a participação equitativa de todos os 
cidadãos na sociedade da informação, 
prevenindo simultaneamente fossos digitais 
decorrentes de incapacidades, baixos níveis 
de competências, pobreza, isolamento 
geográfico, cultura, sexo ou idade, 
nomeadamente através do apoio a 
tecnologias de assistência, promovendo 
uma vida independente, aumentando as 
competências digitais e desenvolvendo 
produtos e serviços concebidos para todos.

- para a inclusão: dar responsabilidades aos 
indivíduos e suas comunidades e melhorar 
a participação equitativa de todos os 
cidadãos na sociedade da informação, 
prevenindo simultaneamente fossos digitais 
decorrentes de incapacidades, baixos níveis 
de competências, pobreza, isolamento
geográfico, cultura, género ou idade, 
nomeadamente através do apoio a 
tecnologias de assistência, promovendo 
uma vida independente, aumentando as 
competências digitais e desenvolvendo 
produtos e serviços concebidos para todos.

Justificação

Alteração de carácter linguístico.

Alteração 90
Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título 
"Actividades", ponto 3 "Investigação sobre aplicações", travessão 2, subtravessão 2

- sistemas, ferramentas e serviços de 
aprendizagem assistidos por tecnologias, 
adaptados a diferentes alunos em diferentes 
contextos; questões subjacentes à 
aprendizagem humana quando o processo é 
mediado por TIC; melhoria das 
capacidades dos indivíduos para se 
tornarem alunos activos.

- sistemas, ferramentas e serviços de 
aprendizagem (incluindo o e-learning) 
assistidos por tecnologias, adaptados a 
diferentes alunos em diferentes contextos 
ligados à harmonização dos sistemas 
educativos europeus; questões subjacentes 
à aprendizagem humana quando o processo 
é mediado por TIC; melhoria das 
capacidades dos indivíduos para se 
tornarem alunos activos. Aprendizagem ao 
longo da vida.

Justificação

O e-learning (e-aprendizagem) facilita a aprendizagem: as TIC aplicadas ao serviço da 
aprendizagem eliminam o factor distância nos meios educativos tradicionais de ensino à 
distância, reduzem o atraso na comunicação, independentemente da localização do 
participante, e desenvolvem, designadamente, as capacidades dos estudantes de utilizar os 
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computadores. 

A formação contínua é indispensável para a actualização num domínio como o das TIC onde 
as mudanças tecnológicas se sucedem muito rapidamente. 

Alteração 91
Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título 
"Actividades", ponto 3 "Investigação sobre aplicações", travessão 3, subtravessão 1

- sistemas empresariais dinâmicos e 
centrados em redes para a criação e 
fornecimento de produtos e serviços; 
controlo e gestão descentralizados de 
recursos inteligentes; ecossistemas 
empresariais digitais, nomeadamente 
soluções de software adaptáveis às 
necessidades de organizações de pequena e 
média dimensão; serviços em colaboração
para espaços de trabalho distribuídos; 
maior presença de grupo, gestão de grupo e 
soluções de partilha. 

- sistemas empresariais dinâmicos e 
centrados em redes para a criação e 
fornecimento de produtos e serviços; 
controlo e gestão descentralizados de 
recursos inteligentes; ecossistemas 
empresariais digitais, nomeadamente 
soluções de software adaptáveis às 
necessidades de organizações de pequena e 
média dimensão; serviços em colaboração 
que tenham em conta o contexto dos
espaços de trabalho distribuídos; maior 
presença de grupo, gestão de grupo e 
soluções de partilha. 

Justificação

Alteração para clarificação do texto.

Alteração 92
Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título 

"Actividades", ponto 3 "Investigação sobre aplicações", travessão 3, subtravessão 1 bis (novo)

- novas possibilidades para as empresas: 
melhorias da produtividade mediante a 
utilização das tecnologias da informação 
e das comunicações, acessos a novos 
mercados e fornecedores por via do 
comércio electrónico. 

Justificação

As TIC oferecem novas e múltiplas possibilidades às empresas, que poderão melhorar a sua 
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produtividade através da utilização das novas tecnologias que lhes permitirão igualmente um 
acesso mais amplo e mais fácil a novos mercados e a um maior número de fornecedores. 

Alteração 93
Anexo I, "Temas", tema 3 "Tecnologias da informação e das comunicações", título "Resposta 

a necessidades emergentes e a necessidades políticas imprevistas", parágrafo 1

A actividade “Tecnologias futuras e 
emergentes” atrairá e promoverá a
excelência da investigação transdisciplinar 
em domínios de investigação emergentes 
relacionados com as TIC. A incidência será 
nomeadamente nas seguintes questões: 
exploração das novas fronteiras da 
miniaturização e computação, incluindo, 
por exemplo, a exploração de efeitos 
quânticos; o domínio da complexidade de 
sistemas de computação e comunicação 
ligados em rede; a exploração e 
experimentação de novos conceitos de 
sistemas inteligentes para novos produtos e 
serviços personalizados.

A actividade “Tecnologias futuras e 
emergentes” atrairá e promoverá a longo 
prazo os objectivos relativos à excelência 
da investigação transdisciplinar em 
domínios de investigação emergentes 
relacionados com as TIC. A incidência será 
nomeadamente nas seguintes questões: 
exploração das novas fronteiras da 
miniaturização e computação, incluindo, 
por exemplo, a exploração de efeitos 
quânticos; a utilização de conceitos e de 
métodos concebidos aquando do estudo da 
complexidade de sistemas de computação e 
comunicação ligados em rede e nas 
implicações da utilização das TIC no 
comportamento social; a exploração e 
experimentação de novos conceitos de 
sistemas inteligentes para novos produtos e 
serviços personalizados, tendo em conta a 
natureza da configuração do sistema e do 
comportamento do software.

Justificação

Estas actividades estão actualmente limitadas aos laboratórios de investigação; convém, 
contudo, não perder de vista que o seu objectivo final é a sua aplicação na sociedade. 

A experimentação destes sistemas deve englobar igualmente o comportamento do software 
como elemento de base da sua viabilidade. 

O conhecimento adquirido no estudo de fenómenos genéricos complexos reveste igualmente 
uma grande importância na análise das mudanças e dos comportamentos da sociedade 
europeia em matéria de utilização das TIC, como é o caso da utilização da Internet. 
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Alteração 94
Anexo I, "Temas", tema 4 "Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de 

produção", título "Objectivos", parágrafo 1

Melhorar a competitividade da indústria 
europeia e garantir a sua transformação de 
uma indústria com utilização intensiva de 
recursos numa indústria com utilização 
intensiva de conhecimentos, através da 
geração de conhecimentos que constituam 
avanços fundamentais para novas 
aplicações na intersecção entre diferentes 
tecnologias e disciplinas. 

Melhorar a competitividade da indústria 
europeia e garantir a sua transformação de 
uma indústria com utilização intensiva de 
recursos numa indústria com utilização 
intensiva de conhecimentos, através da 
geração de conhecimentos inovadores 
(aceitando um certo risco científico, 
tecnológico e económico) que constituam 
avanços fundamentais para novas 
aplicações na intersecção entre diferentes 
tecnologias e disciplinas, incentivando a 
transformação da indústria europeia no 
maior número de sectores.

Justificação

O facto de gerar conhecimentos inovadores implica a aceitação de uma componente de risco 
científico, tecnológico e económico calculado e razoável. É muito importante que a 
investigação no sector das nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de 
produção promovam e facilitem a modernização da maioria dos sectores da indústria 
europeia.

Alteração 95
Anexo I, "Temas", tema 4 "Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de 

produção", título "Abordagem", parágrafo 1

Para melhorar a sua competitividade, a 
indústria europeia necessita de inovações 
radicais. A indústria deve concentrar as 
suas capacidades no desenvolvimento de 
produtos e tecnologias de elevado valor 
acrescentado para satisfazer as 
necessidades dos clientes, bem como as 
expectativas relativas ao ambiente, saúde e 
sociedade. A investigação é essencial para 
conciliar estes desafios contraditórios.

Para melhorar a sua competitividade, a 
indústria europeia necessita de inovações 
radicais. A indústria deve concentrar as 
suas capacidades no desenvolvimento de 
produtos, procedimentos e tecnologias de 
elevado valor acrescentado para satisfazer 
as necessidades dos clientes, bem como as 
expectativas relativas ao ambiente, saúde e 
sociedade. A investigação é essencial para 
conciliar estes desafios contraditórios.
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Alteração 96
Anexo I, "Temas", tema 4 "Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de 

produção", título "Abordagem", parágrafo 3 bis (novo)

A competitividade da indústria do futuro 
vai depender em grande parte das 
nanotecnologias e das suas aplicações. A 
UE é líder mundial em numerosos 
domínios das nanotecnologias, das 
nanociências, dos materiais e das 
tecnologias de produção. É necessário 
reforçar esta liderança e promover novas 
acções para consolidar e reforçar a 
posição da UE num contexto mundial 
altamente concorrencial.
A investigação e o desenvolvimento das 
nanociências e das nanotecnologias em 
diferentes domínios podem acelerar o 
processo de transformação da indústria 
europeia

Justificação

A futura competitividade da indústria europeia depende em grande parte das nanociências e 
das suas aplicações. Assim, a investigação e o desenvolvimento das nanotecnologias e das 
nanociências podem acelerar o processo de transformação da indústria europeia e torná-la 
mais competitiva.

Alteração 97
Anexo I, "Temas", tema 4 "Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de 

produção", título "Abordagem", parágrafo 5

O tema é particularmente relevante para as 
PME devido às suas necessidades e ao seu 
papel no avanço e utilização de 
tecnologias. Áreas de especial importância 
são nomeadamente: os instrumentos, 
ferramentas e dispositivos à escala 
nanométrica (devido à concentração neste 
sector de PME de alta tecnologia e de 
crescimento rápido), têxteis técnicos, 
(típicos de um sector tradicional a passar 
por um processo de transformação rápido 

O tema é particularmente relevante para as 
PME devido às suas necessidades e ao seu 
papel no avanço e utilização de 
tecnologias. Áreas de especial importância 
são nomeadamente: os instrumentos, 
ferramentas e dispositivos à escala 
nanométrica (devido à concentração neste 
sector de PME de crescimento rápido), 
têxteis técnicos, (típicos de um sector 
tradicional a passar por um processo de 
transformação rápido que afecta muitas 
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que afecta muitas PME), sistemas espaciais 
e indústrias mecânicas (por exemplo, 
máquinas-ferramentas – sector em que as 
PME europeias são líderes mundiais), bem 
como outros sectores que envolvem muitas 
PME que beneficiarão com a introdução de 
novos modelos empresariais, materiais e 
produtos.

PME), sistemas espaciais e indústrias 
mecânicas (por exemplo, máquinas-
ferramentas – sector em que as PME 
europeias são líderes mundiais), bem como 
outros sectores que envolvem muitas PME 
que beneficiarão com a introdução de 
novos modelos empresariais, materiais e 
produtos.

Justificação

Com relativa frequência, as PME surgem como empresas spin-off de centros universitários 
ou semelhantes, dispondo efectivamente, neste caso, de uma elevada tecnologia. Contudo, 
esta situação nem sempre se verifica. É, por conseguinte, preferível eliminar a expressão "de 
alta tecnologia" para não excluir as empresas que, não o sendo, desejam contudo integrar-se 
nesta rubrica.

Alteração 98
Anexo I, "Temas", tema 4 "Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de 

produção", título "Actividades", parágrafo 3 bis (novo)

Será igualmente investigado o impacto 
das nanotecnologias na sociedade e a 
importância das nanociências e das 
tecnologias para a resolução dos 
problemas sociais, bem como a eventual 
repercussão e os riscos de certos 
desenvolvimentos nanotecnológicos ainda 
não bem conhecidos.

Justificação

É fundamental investigar o impacto das nanotecnologias e das nanociências sobre a 
sociedade, bem como todas as vantagens que podem oferecer para melhor resolver e 
compreender os problemas sociais. É indispensável incluir igualmente o estudo rigoroso de 
eventuais repercussões e riscos de certos desenvolvimentos tecnológicos que ainda não são 
bem conhecidos e que suscitam resistências em certos meios.

Alteração 99
Anexo I, "Temas", tema 4 "Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de 

produção", título "Actividades", ponto 2, parágrafo 1

Os novos materiais avançados com um 
maior conteúdo em termos de 

Os novos e optimizados materiais 
avançados com um maior conteúdo em 
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conhecimentos, novas funcionalidades e 
melhor desempenho assumem uma 
importância cada vez mais crítica para a 
competitividade industrial e o 
desenvolvimento sustentável. De acordo 
com os novos modelos da indústria 
transformadora, são os próprios materiais, 
mais do que as fases de transformação, que 
constituem o primeiro factor do aumento 
do valor dos produtos e do respectivo 
desempenho.

termos de conhecimentos, novas 
funcionalidades e melhor desempenho 
assumem uma importância cada vez mais 
crítica para a competitividade industrial e o 
desenvolvimento sustentável. De acordo 
com os novos modelos da indústria 
transformadora, são os próprios materiais, 
mais do que as fases de transformação, que 
constituem o primeiro factor do aumento 
do valor dos produtos e do respectivo 
desempenho.

Justificação

Não se deve fazer referência apenas aos novos materiais mas também aos materiais cujas 
características e propriedades foram melhoradas. 

Alteração 100
Anexo I, "Temas", tema 4 "Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de 

produção", título "Actividades", ponto 2, parágrafo 2

A investigação incidirá no 
desenvolvimento de novos materiais 
baseados no conhecimento com 
propriedades por medida. Tal implica um
controlo inteligente das propriedades 
intrínsecas, transformação e produção, 
tomando em consideração os potenciais 
impactos na saúde e no ambiente em todo o 
seu ciclo de vida. A ênfase será colocada 
em novos materiais avançados obtidos com 
recurso ao potencial das nanotecnologias e 
biotecnologias e/ou "aprendendo com a 
natureza", em especial nanomateriais, 
biomateriais e materiais híbridos com 
melhor desempenho.

A investigação incidirá no 
desenvolvimento de novos materiais 
baseados no conhecimento com 
propriedades por medida. Tal implica um 
controlo inteligente das propriedades 
intrínsecas, transformação e produção, 
tomando em consideração os potenciais 
impactos na saúde e no ambiente em todo o 
seu ciclo de vida. A ênfase será colocada 
em novos materiais avançados obtidos com 
recurso ao potencial das nanotecnologias e 
biotecnologias e/ou "aprendendo com a 
natureza", em especial nanomateriais, 
biomateriais, metamateriais e materiais 
híbridos com melhor desempenho.

Justificação

Os metamateriais constituem uma nova categoria de materiais que possuem propriedades 
não observadas na natureza e que não devem ficar de fora da investigação, tendo em conta o 
seu potencial de inovação e as expectativas futuras; actualmente, uma das aplicações mais 
populares dos metamateriais é o fabrico de lentes planas.
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Alteração 101
Anexo I, "Temas", tema 4 "Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de 

produção", título "Actividades", ponto 3, parágrafo 1

É necessária uma nova abordagem a nível 
do fabrico, a fim de transformar a indústria 
da UE de uma indústria com utilização 
intensiva de recursos num ambiente 
industrial baseado nos conhecimentos, 
dependendo essa transformação da 
adopção de atitudes totalmente novas 
quanto à aquisição, implantação, protecção 
e financiamento continuados de novos 
conhecimentos e sua utilização, incluindo 
no sentido de modelos sustentáveis de 
produção e consumo. Tal implica a criação 
das condições correctas para uma inovação 
contínua (em actividades industriais e 
sistemas de produção, incluindo a 
construção, dispositivos e serviços) e para 
o desenvolvimento de “bens” de produção 
genéricos (tecnologias, organização e 
infra-estruturas de produção), satisfazendo 
simultaneamente os requisitos ambientais e 
de segurança.

É necessária uma nova abordagem a nível 
do fabrico, a fim de transformar a indústria 
da UE de uma indústria com utilização 
intensiva de recursos num ambiente 
industrial baseado nos conhecimentos, 
dependendo essa transformação da 
adopção de atitudes totalmente novas 
quanto à aquisição, implantação, protecção 
e financiamento continuados de novos 
conhecimentos e sua utilização, incluindo 
no sentido de modelos sustentáveis de 
produção e consumo. Tal implica a criação 
das condições correctas para uma inovação 
contínua (em actividades industriais e 
sistemas de produção, incluindo a 
construção, dispositivos e serviços) e para 
o desenvolvimento de “bens” de produção 
genéricos (tecnologias, automatização, 
organização de recursos/equipamentos e 
infra-estruturas de produção), fomentando 
a modernização da indústria de base 
europeia e satisfazendo simultaneamente 
os requisitos ambientais e de segurança.

Justificação

É melhor indicar com mais pormenor o que se entende por bens de produção genéricos. O 
objectivo final é modernizar a indústria europeia. 

Alteração 102
Anexo I, "Temas", tema 4 "Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de 

produção", título "Actividades", ponto 3, parágrafo 2

A investigação incidirá numa série de 
linhas: desenvolvimento e validação de 
novos modelos e estratégias industriais 
abrangendo todos os aspectos do ciclo de
vida dos produtos e processos; sistemas de 
produção adaptativos que ultrapassem as 
limitações dos processos existentes e 
permitam novos métodos de fabrico e 
transformação; produção ligada em rede 

A investigação incidirá numa série de 
linhas: desenvolvimento e validação de 
novos modelos e estratégias industriais 
abrangendo todos os aspectos do ciclo de 
vida dos produtos e processos; sistemas de 
produção adaptativos que ultrapassem as 
limitações dos processos existentes e 
permitam novos e optimizados métodos de 
fabrico e transformação; produção ligada 
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com vista ao desenvolvimento de 
ferramentas e métodos para operações de 
cooperação e de valor acrescentado a uma 
escala global; ferramentas para a 
transferência e integração rápidas de novas 
tecnologias na concepção e funcionamento 
de processos de fabrico; exploração da 
convergência das nanotecnologias, 
biotecnologias, infotecnologias e 
tecnologias cognitivas para o 
desenvolvimento de novos produtos e 
conceitos de engenharia abrindo o caminho 
para novas indústrias.

em rede com vista ao desenvolvimento de 
ferramentas e métodos para operações de 
cooperação e de valor acrescentado a uma 
escala global; ferramentas para a 
transferência e integração rápidas de novas 
tecnologias na concepção e funcionamento 
de processos de fabrico; exploração da 
convergência das nanotecnologias, 
biotecnologias, infotecnologias e 
tecnologias cognitivas para o 
desenvolvimento de novos produtos e 
conceitos de engenharia abrindo o caminho 
para novas indústrias. Deverá ser prestada 
uma atenção muito especial à integração 
das PME nas novas necessidades de 
cadeias de fornecimento e promover a 
criação de PME de alta tecnologia como 
condição necessária para uma mudança 
industrial profunda. Deverão ser 
consagrados a este objectivo, no mínimo, 
20% do orçamento deste tema prioritário. 

Justificação

Cabe sublinhar a importância da participação das PME no desenvolvimento tecnológico 
industrial a médio prazo que só poderá ser promovido através de um apoio orçamental 
mínimo e concreto.

Alteração 103
Anexo I, "Temas", tema 4 "Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de 

produção", título "Actividades", ponto 4, parágrafo 2

A investigação incidirá em novas 
aplicações e em soluções radicalmente 
inovadoras que respondam a grandes 
desafios, bem como às necessidades de 
IDT identificadas pelas diferentes 
plataformas tecnológicas europeias. Será 
apoiada a integração de novos 
conhecimentos e nanotecnologias, 
tecnologias de materiais e tecnologias de 
produção em aplicações sectoriais e 
transsectoriais como a saúde, construção, 
espaço, indústria, transportes, energia, 
química, ambiente, têxteis e vestuário, 
papel e pasta para papel e engenharia 

A investigação incidirá em novas 
aplicações e em soluções radicalmente 
inovadoras que respondam a grandes 
desafios, bem como às necessidades de 
IDT identificadas pelas diferentes 
plataformas tecnológicas europeias. Será 
apoiada a integração de novos 
conhecimentos e nanotecnologias, 
tecnologias de materiais e tecnologias de 
produção em aplicações sectoriais e 
transsectoriais como a saúde, 
transformação de alimentos, construção 
(incluindo a engenharia civil), espaço, 
indústria, transportes, energia, química, 
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mecânica, bem como no domínio genérico 
da segurança industrial.

ambiente, têxteis e vestuário, calçado, 
papel e pasta para papel e engenharia 
mecânica, bem como no domínio genérico 
da segurança industrial.

Justificação

Estas indústrias susceptíveis de beneficiar da investigação neste domínio não devem ser 
deixadas de lado.

Alteração 104
Anexo I, "Temas", tema 5 "Energia", título "Objectivo"

Transformar o actual sistema energético 
baseado em combustíveis fósseis num 
sistema mais sustentável baseado numa 
série de fontes e vectores de energia 
combinada com uma melhor eficiência 
energética, a fim de enfrentar os desafios 
prementes da segurança do 
aprovisionamento e das alterações 
climáticas, aumentando simultaneamente a 
competitividade das indústrias energéticas 
europeias.

Transformar o actual sistema energético 
baseado em combustíveis fósseis num 
sistema mais sustentável e menos 
dependente dos combustíveis importados, 
baseado numa série de fontes e vectores de 
energia não poluentes, em especial 
renováveis, combinada com uma melhor 
eficiência energética, reforçando a 
poligeração e incluindo a racionalização 
do consumo e da armazenagem de 
energia, a fim de enfrentar os desafios 
prementes da segurança do 
aprovisionamento e das alterações 
climáticas, aumentando simultaneamente a 
competitividade das indústrias energéticas 
europeias.

Justificação

A União Europeia deve utilizar todo o seu potencial de investigação para superar a sua 
dependência em combustíveis fósseis, apostando, contudo, simultaneamente na sua própria 
produção de matérias-primas para fontes de energia, de forma a garantir um elevado grau de 
auto-abastecimento que funcionaria, aliás, como sector económico alternativo nas regiões 
afectadas por reestruturações. 

A tónica é aqui colocada nas fontes de energia não poluentes e na poligeração enquanto 
meio, juntamente com a racionalização, para aumentar o rendimento energético global e a 
consequente redução do consumo.
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Alteração 105
Anexo I, "Temas", tema 5 "Energia", título "Abordagem", parágrafo 1 bis (novo)

A Europa situa-se na vanguarda mundial 
numa série de tecnologias energéticas. É 
pioneira no campo das tecnologias das 
energias renováveis, como a energia 
solar, a bioenergia e a energia eólica. É 
igualmente um concorrente mundial em 
matéria de tecnologias de produção e de 
distribuição de electricidade e dispõe de 
uma forte capacidade de investigação no 
domínio da captação e retenção do 
carbono. No entanto, esta posição de 
vanguarda está gravemente ameaçada 
(em especial pela concorrência dos 
Estados Unidos e do Japão). Daí a 
necessidade da realização de grandes 
esforços e da colaboração internacional 
para que a Europa mantenha e 
desenvolva a sua posição de líder

Justificação

A União Europeia deve conservar a sua posição de pioneira em matéria de energias 
renováveis e apostar com determinação nestas fontes de energia limpa como principal modo 
de produção de energia. Tal exige um esforço orçamental essencial em prol da investigação 
sobre estas fontes, a fim de as transformar em fontes maciças de obtenção de energia, com 
um preço de produção e de consumo acessíveis, para que se tornem rentáveis e competitivas 
face aos países que optam por continuar a utilizar combustíveis fósseis e outras fontes 
poluentes e pouco seguras. 

Alteração 106
Anexo I, "Temas", tema 5 "Energia", título "Abordagem", parágrafo 3

O reforço da competitividade do sector 
europeu da energia, face a uma grande 
concorrência a nível mundial, é um 
objectivo importante neste tema, a fim de 
dotar a indústria europeia da capacidade de 
alcançar ou manter a liderança mundial em 
tecnologias energéticas essenciais. As PME 
são, em especial, o elemento vital do sector 
da energia, desempenhando um papel 

O reforço da competitividade do sector 
europeu da energia, face a uma grande 
concorrência a nível mundial, é um 
objectivo importante neste tema, a fim de 
dotar a indústria europeia da capacidade de 
alcançar ou manter a liderança mundial em 
tecnologias energéticas essenciais. As PME 
são, em especial, o elemento vital do sector 
da energia, desempenhando um papel 
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fundamental na cadeia energética, pelo que 
serão a chave para a promoção da 
inovação. A sua forte participação em 
actividades de investigação e demonstração 
é essencial, pelo que será activamente 
promovida. 

fundamental na cadeia energética, pelo que 
serão a chave para a promoção da 
inovação. A sua forte participação em 
actividades de investigação, 
desenvolvimento e demonstração é 
essencial, pelo que será activamente 
promovida, consagrando-lhe 20% do 
orçamento deste tema prioritário.

Justificação

Para contribuir verdadeiramente para a participação das PME nestes domínios, é necessário 
fixar um limiar de ajuda no âmbito deste tema prioritário. 

Alteração 107
Anexo I, "Temas", tema 5 "Energia", título "Abordagem", parágrafo 5

A fim de reforçar a difusão e utilização dos 
resultados da investigação, será apoiada em 
todas as áreas a difusão de conhecimentos 
e a transferência de resultados, incluindo a 
nível dos decisores políticos. Tal 
complementará as acções realizadas no 
âmbito do programa "Energia inteligente 
– Europa”, componente do programa 
“Competitividade e inovação”, a fim de 
apoiar a inovação e eliminar os entraves 
não tecnológicos à implantação 
generalizada no mercado de tecnologias 
energéticas demonstradas.

A fim de reforçar a difusão e utilização dos 
resultados da investigação, será apoiada em 
todas as áreas a difusão de conhecimentos 
e a transferência de resultados, incluindo a 
nível dos decisores políticos. 
Concretamente, serão incentivadas a 
multidisciplinaridade e 
interdisciplinaridade e procurar-se-à 
obter uma sinergia e complementaridade 
máximas com outros programas e acções 
comunitários, como o programa "Energia 
inteligente - Europa" do Programa para a 
Competitividade e a Inovação. 

Justificação

As actividades financiadas no quadro do sétimo programa devem ser estreitamente ligadas às 
actividades apoiadas por outros programas, de forma a permitir a sua complementaridade. 

Alteração 108
Anexo I, "Temas", tema 5 "Energia", título "Abordagem", parágrafo 5 bis (novo)

Além disso, serão desenvolvidas 
actividades de informação e de divulgação 
científica de cada uma das actividades 
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levadas a efeito no âmbito deste tema 
prioritário. 

Justificação

Serão levadas a efeito actividades de divulgação a fim de estimular a assimilação destas 
acções pelos utilizadores finais e, em especial, pelas instâncias de decisão política. 

Alteração 109
Anexo I, "Temas", tema 5 "Energia", título "Actividades", tema – 1 (antes de "Hidrogénio e 

pilhas de combustível") (nova) 

- Poligeração
Desenvolvimento de sistemas energéticos 
integrados, de elevada eficiência 
conjunta, orientados para o utilizador 
final, que permitam a utilização das 
melhores e mais respeitadoras do 
ambiente fontes de energia disponíveis. 
Melhoria e desenvolvimento de novas 
formas de armazenagem de energia.
Gestão da conexão à rede destes sistemas 
a fim de melhorar a eficiência global e a 
qualidade do serviço.

Justificação

Os progressos no domínio da poligeração permitem esperar um crescimento substancial da 
eficiência dos processos de transformação da energia, da utilização maciça de fontes 
renováveis ou pouco poluentes de energia, da integração na rede eléctrica de produções 
provenientes destes processos (mais respeitadores do ambiente do que a produção 
termoeléctrica convencional) e a redução dos custos de infra-estruturas, o que reforça a 
competitividade. É por isso que é essencial a sua integração enquanto rubrica específica de 
investigação, desenvolvimento e demonstração.

Alteração 110
Anexo I, "Temas", tema 5 "Energia", título "Actividades", ponto "Hidrogénio e pilhas de 

combustível"

A estratégia integrada de investigação e 
implantação desenvolvida pela plataforma 
tecnológica europeia sobre hidrogénio e 

A estratégia integrada de investigação e 
implantação desenvolvida pela plataforma 
tecnológica europeia sobre hidrogénio e 
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células de combustível proporciona a base 
para um programa estratégico e integrado 
no domínio dos transportes e aplicações 
fixas e portáteis, com vista a proporcionar 
uma base tecnológica sólida para a criação 
na UE de uma indústria de 
aprovisionamento de hidrogénio e pilhas de 
combustível e respectivos equipamentos. O 
programa incluirá: investigação 
fundamental e aplicada e desenvolvimento 
tecnológico; projectos de demonstração em 
larga escala ("projectos-farol") para validar 
os resultados da investigação e orientar a 
prossecução da investigação com base em 
informações de retorno; actividades de 
investigação transversais e 
socioeconómicas para apoiar estratégias de 
transição sólidas e proporcionar uma base 
racional para a tomada de decisões 
políticas e para o desenvolvimento do 
enquadramento do mercado. As actividades 
de investigação industrial aplicada, de 
demonstração e transversais do programa 
serão implementadas, de preferência, 
através da iniciativa tecnológica conjunta. 
Esta acção gerida estrategicamente e 
orientada para objectivos será 
complementada e estreitamente coordenada 
com investigação em colaboração mais a 
montante que permita a realização de 
descobertas sobre materiais, processos e 
tecnologias emergentes de importância 
crítica.

células de combustível proporciona a base 
para um programa estratégico e integrado 
no domínio dos transportes e aplicações 
fixas e portáteis, com vista a proporcionar 
uma base tecnológica sólida para a criação 
na UE de uma indústria de 
aprovisionamento de hidrogénio e pilhas de 
combustível e respectivos equipamentos. O 
programa incluirá: investigação 
fundamental e aplicada e desenvolvimento 
tecnológico; projectos de demonstração em 
larga escala ("projectos-farol") para validar 
os resultados da investigação e orientar a 
prossecução da investigação com base em 
informações de retorno; actividades de 
investigação transversais e 
socioeconómicas para apoiar estratégias de 
transição sólidas e proporcionar uma base 
racional para a tomada de decisões 
políticas e para o desenvolvimento do 
enquadramento do mercado. As actividades 
de investigação industrial aplicada, de 
demonstração e transversais do programa 
poderiam ser parcialmente executadas
através da iniciativa tecnológica conjunta. 
Esta acção gerida estrategicamente e 
orientada para objectivos será 
complementada e estreitamente coordenada 
com investigação em colaboração mais a 
montante que permita a realização de 
descobertas sobre materiais, processos e 
tecnologias emergentes de importância 
crítica.

Justificação

A Iniciativa Tecnológica Conjunta não deve suportar sozinha a totalidade do peso das 
actividades transversais supracitadas.

Alteração 111
Anexo I, "Temas", tema 5 "Energia", título "Actividades", ponto "Produção de electricidade a 

partir de fontes de energia renováveis"

Desenvolvimento e demonstração de 
tecnologias integradas para a produção de 
electricidade a partir de energias 

Investigação, desenvolvimento e 
demonstração de tecnologias integradas 
para a produção de electricidade a partir de 



PE 368.072v03-00 82/131 PR\613357PT.doc

PT

renováveis, adaptadas a diferentes 
condições regionais, a fim de proporcionar 
os meios necessários para aumentar 
substancialmente a quota de produção de 
electricidade renovável na UE. A 
investigação deveria visar o aumento da 
eficiência da conversão global, provocar
uma descida significativa dos custos da 
electricidade, aumentar a fiabilidade dos 
processos e diminuir ainda mais o impacto 
ambiental. A ênfase será colocada na 
energia fotovoltaica, eólica e da biomassa 
(incluindo a fracção biodegradável dos 
resíduos). Além disso, a investigação 
visará a exploração de todo o potencial de 
outras fontes de energia renováveis: 
geotérmica, solar térmica, dos oceanos e de 
pequenas centrais hidroeléctricas.

energias renováveis, adaptadas a diferentes 
condições regionais, a fim de proporcionar 
os meios necessários para aumentar 
substancialmente a quota de produção de 
electricidade renovável na UE. A 
investigação deveria visar o aumento da 
eficiência da conversão global, eliminar os 
obstáculos existentes, o que implica 
provocar uma descida significativa dos 
custos da electricidade, aumentar a 
fiabilidade dos processos e diminuir ainda 
mais o impacto ambiental. A ênfase será 
colocada na energia fotovoltaica e 
termo-solar, eólica e da biomassa 
(incluindo as unidades de produção de 
energia e a fracção biodegradável dos 
resíduos). Além disso, a investigação 
visará a exploração de todo o potencial de 
outras fontes de energia renováveis: 
geotérmica, solar térmica, dos oceanos e de 
pequenas centrais hidroeléctricas.

Justificação

Propõe-se a uniformização das rubricas dos diferentes pontos para pôr em relevo as três 
componentes científicas: investigação, desenvolvimento e demonstração. 

O aproveitamento da energia solar para a produção de electricidade não deve ficar limitado 
à energia fotovoltaica; devem igualmente ser potenciadas as possibilidades de geração 
termoeléctrica a partir de colectores solares térmicos de média e de elevada temperatura. 

Parece judicioso aplicar transversalmente o objectivo de aumentar e melhorar as actividades 
ligadas às culturas energéticas e às possibilidades que estas oferecem. 

Alteração 112
Anexo I, "Temas", tema 5 "Energia", título "Actividades", ponto "Produção de combustíveis 

renováveis"

Desenvolvimento e demonstração de 
tecnologias de conversão melhoradas para 
as cadeias de aprovisionamento e produção 
sustentáveis de combustíveis sólidos, 
líquidos e gasosos a partir da biomassa 
(incluindo a fracção biodegradável dos 
resíduos), em especial os biocombustíveis 
para os transportes. A ênfase deveria ser 

Investigação, desenvolvimento e 
demonstração de tecnologias de conversão 
melhoradas para as cadeias de 
aprovisionamento e produção sustentáveis 
de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos 
a partir da biomassa e unidades de 
produção de energia (incluindo a fracção 
biodegradável dos resíduos), em especial 
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colocada em novos tipos de 
biocombustíveis, bem como em novas vias 
de produção e distribuição para os 
biocombustíveis existentes, incluindo a 
produção integrada de energia e outros 
produtos de valor acrescentado através de 
bio-refinerias. Com o objectivo de 
proporcionar benefícios, em termos de 
emissões de carbono, desde a fonte até ao 
utilizador final, a investigação incidirá na 
melhoria da eficiência energética, no 
aumento da integração tecnológica e na 
utilização de materiais de alimentação. 
Serão incluídas questões como a logística 
dos materiais de alimentação, investigação 
pré-normativa e normalização para uma 
utilização segura e fiável em transportes e 
aplicações fixas. A fim de explorar o 
potencial da produção de hidrogénio 
renovável, serão apoiados os processos que 
utilizem a biomassa, a electricidade 
produzida a partir de fontes renováveis e a 
energia solar.

os biocombustíveis para os transportes. A
ênfase deveria ser colocada em novos tipos 
de biocombustíveis, bem como em novas 
vias de produção e distribuição para os 
biocombustíveis existentes, incluindo a 
produção integrada de energia e outros 
produtos de valor acrescentado através de 
bio-refinerias. Com o objectivo de 
proporcionar benefícios, em termos de 
emissões de carbono, desde a fonte até ao 
utilizador final, a investigação incidirá na 
melhoria da eficiência energética, no 
aumento da integração tecnológica e na 
utilização de materiais de alimentação. 
Serão incluídas questões como culturas 
energéticas, a logística dos materiais de 
alimentação, investigação pré-normativa e 
normalização para uma utilização segura e 
fiável em transportes e aplicações fixas. A 
fim de explorar o potencial da produção de 
hidrogénio renovável, serão apoiados os 
processos que utilizem a biomassa, a 
electricidade produzida a partir de fontes 
renováveis e a energia solar.

Justificação

Propõe-se a uniformização das rubricas dos diferentes pontos para pôr em relevo as três 
componentes científicas: investigação, desenvolvimento e demonstração. 

Parece judicioso aplicar transversalmente o objectivo de aumentar e melhorar as actividades 
ligadas às culturas energéticas e às possibilidades que estas oferecem. Propõe-se, por isso, 
que sejam também referidas neste ponto.

Alteração 113
Anexo I, "Temas", tema 5 "Energia", título "Actividades", ponto "Energias renováveis para 

aquecimento e arrefecimento"

Desenvolvimento e demonstração de um 
leque de tecnologias para aumentar as 
potencialidades do aquecimento e 
arrefecimento a partir de fontes de energia 
renováveis, a fim de contribuir para uma 
energia sustentável. O objectivo é 

Investigação, desenvolvimento e 
demonstração de um leque de tecnologias 
para aumentar as potencialidades do 
aquecimento activo e arrefecimento a partir 
de fontes de energia renováveis e melhorar 
os sistemas de aproveitamento do 
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conseguir reduções substanciais dos custos, 
aumentar a eficiência, reduzir ainda mais 
os impactos ambientais e optimizar a 
utilização de tecnologias em diferentes 
condições regionais. A investigação e 
demonstração devem incluir novos 
sistemas e componentes para aplicações 
industriais (nomeadamente a 
dessalinização térmica de água salgada), 
distribuição de calor e frio à distância e/ou 
aquecimento e arrefecimento de espaços 
específicos, integração nos edifícios e 
armazenamento de energia.

aquecimento passivo ou gerado de forma 
natural, a fim de contribuir para uma 
energia sustentável. O objectivo é 
conseguir reduções substanciais dos custos, 
aumentar a eficiência, reduzir ainda mais 
os impactos ambientais e optimizar a 
utilização de tecnologias em diferentes 
condições regionais. A investigação e 
demonstração devem incluir novos 
sistemas e componentes para aplicações 
industriais (nomeadamente a 
dessalinização térmica de água salgada), 
distribuição de calor e frio à distância e/ou 
aquecimento e arrefecimento de espaços 
específicos, integração nos edifícios e 
armazenamento de energia.

Justificação

Propõe-se a uniformização das rubricas dos diferentes pontos para pôr em relevo as três 
componentes científicas: investigação, desenvolvimento e demonstração. 

A União Europeia, através de instrumentos legislativos sobre a eficiência energética na 
construção de edifícios, deve efectuar investigações mais exaustivas sobre as possibilidades 
de aproveitamento dos sistemas de aquecimento passivo ou gerado de forma natural. 

Alteração 114
Anexo I, "Temas", tema 5 "Energia", título "Actividades", ponto "Tecnologias de captação e 

armazenamento de CO2"

Os combustíveis fósseis continuarão 
inevitavelmente a contribuir para uma parte 
significativa da combinação de energias na 
próxima década. Para tornar esta opção 
compatível com o ambiente, 
particularmente no que diz respeito às 
alterações climáticas, são necessárias 
reduções drásticas dos impactos ambientais 
adversos da utilização de combustíveis 
fósseis, tendo em vista uma produção de 
energia altamente eficiente com emissões 
quase nulas. O desenvolvimento e 
demonstração de tecnologias eficientes e 
seguras de captação e armazenamento de 
CO2 são factores cruciais, tendo como 
objectivo diminuir o custo da captação e 

Os combustíveis fósseis continuarão 
inevitavelmente a contribuir para uma parte 
significativa da combinação de energias na 
próxima década. Para tornar esta opção 
compatível com o ambiente, 
particularmente no que diz respeito às 
alterações climáticas, são necessárias 
reduções drásticas dos impactos ambientais 
adversos da utilização de combustíveis 
fósseis, tendo em vista uma produção de 
energia altamente eficiente com emissões 
quase nulas. A investigação, o
desenvolvimento e demonstração de 
tecnologias eficientes e seguras de 
captação e armazenamento de CO2 são 
factores cruciais, tendo como objectivo 
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armazenamento de CO2 para menos de 
20€/tonelada, com taxas de captação 
superiores a 90%, bem como proporcionar 
a estabilidade, segurança e fiabilidade a 
longo prazo do armazenamento de CO2. 

diminuir o custo da captação e 
armazenamento de CO2 para menos de 
20€/tonelada, com taxas de captação 
superiores a 90%, bem como proporcionar 
a estabilidade, segurança e fiabilidade a 
longo prazo do armazenamento de CO2. 

Justificação

Propõe-se a uniformização das rubricas dos diferentes pontos para pôr em relevo as três 
componentes científicas: investigação, desenvolvimento e demonstração.

Alteração 115
Anexo I, "Temas", tema 5 "Energia", título "Actividades", ponto "Tecnologias do carvão não 

poluentes"

As centrais eléctricas alimentadas a carvão 
continuam a ser o principal meio de 
produção de electricidade em todo o 
mundo, mas têm potencialidades 
consideráveis para maiores ganhos de 
eficiência e para uma maior redução de 
emissões, especialmente de CO2. Para 
manter a competitividade e contribuir para 
a gestão das emissões de CO2, será 
apoiado o desenvolvimento e 
demonstração de tecnologias de conversão 
do carvão não poluentes, a fim de aumentar 
significativamente a eficiência e fiabilidade 
das centrais, reduzir ao mínimo as 
emissões poluentes e diminuir os custos 
totais, em várias condições de 
funcionamento. Tendo como objectivo a 
futura produção de energia com emissões 
nulas, estas actividades deverão preparar, 
complementar e ser ligadas aos progressos 
nas tecnologias de captação e 
armazenamento de CO2.. 

As centrais eléctricas alimentadas a carvão 
continuam a ser o principal meio de 
produção de electricidade em todo o 
mundo, mas têm potencialidades 
consideráveis para maiores ganhos de 
eficiência e para uma maior redução de 
emissões, especialmente de CO2. Para 
manter a competitividade e contribuir para 
a gestão das emissões de CO2, serão 
apoiados a investigação, o 
desenvolvimento e demonstração de 
tecnologias de conversão do carvão não 
poluentes, a fim de aumentar 
significativamente a eficiência e fiabilidade 
das centrais, reduzir ao mínimo as 
emissões poluentes e diminuir os custos 
totais, em várias condições de 
funcionamento. Tendo como objectivo a 
futura produção de energia com emissões 
nulas, estas actividades deverão preparar, 
complementar e ser ligadas aos progressos 
nas tecnologias de captação e 
armazenamento de CO2.. 

Justificação

Propõe-se a uniformização das rubricas dos diferentes pontos para pôr em relevo as três 
componentes científicas: investigação, desenvolvimento e demonstração. 
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Alteração 116
Anexo I, "Temas", tema 5 "Energia", título "Actividades", ponto "Redes energéticas 

inteligentes"

Para facilitar a transição para um sistema 
de energia mais sustentável, é necessário 
um esforço de I&D abrangente a fim de 
aumentar a eficiência, flexibilidade, 
segurança e fiabilidade dos sistemas e 
redes de electricidade e gás da Europa. 
Quanto às redes de electricidade, os 
objectivos de transformação dos actuais 
sistemas de redes de electricidade numa 
rede de serviços flexível e interactiva 
(clientes/operadores) e de eliminação dos 
obstáculos à implantação em larga escala e 
à integração efectiva de fontes de energia 
renováveis e da produção distribuída (por 
exemplo, pilhas de combustível, 
microturbinas, motores com movimento 
alternativo) implicarão igualmente a 
necessidade de desenvolvimento e 
demonstração de tecnologias capacitantes 
essenciais (por exemplo, soluções TIC 
inovadoras, tecnologias de armazenamento 
para fontes de energia renováveis, 
electrónica de potência e dispositivos de 
supercondutores de alta temperatura). 
Quanto às redes de gás, o objectivo é 
demonstrar processos e sistemas mais 
inteligentes e eficientes para o transporte e 
distribuição de gás, incluindo a integração 
eficaz das fontes de energia renováveis.

Para facilitar a transição para um sistema 
de energia mais sustentável, é necessário 
um esforço de investigação, 
desenvolvimento e demonstração
abrangente a fim de aumentar a eficiência, 
flexibilidade, segurança e fiabilidade dos 
sistemas e redes de electricidade e gás da 
Europa. Quanto às redes de electricidade, 
os objectivos de transformação dos actuais 
sistemas de redes de electricidade numa 
rede de serviços flexível e interactiva 
(clientes/operadores) e de eliminação dos 
obstáculos à implantação em larga escala e 
à integração efectiva de fontes de energia 
renováveis e da produção distribuída (por 
exemplo, pilhas de combustível, 
microturbinas, motores com movimento 
alternativo) implicarão igualmente a 
necessidade de aumento da qualidade do 
fornecimento e de ser conferido um papel 
mais activo aos consumidores na gestão 
das suas necessidades. Para o efeito, será 
igualmente necessário o desenvolvimento 
e demonstração de tecnologias capacitantes 
essenciais (por exemplo, soluções TIC 
inovadoras, tecnologias de armazenamento 
para fontes de energia renováveis, 
electrónica de potência e dispositivos de 
supercondutores de alta temperatura). 
Quanto às redes de gás, o objectivo é 
demonstrar processos e sistemas mais 
inteligentes e eficientes para o transporte e 
distribuição de gás, incluindo a integração 
eficaz das fontes de energia renováveis e a 
utilização de biogás nas redes existentes.

Justificação

Propõe-se a uniformização das rubricas dos diferentes pontos para pôr em relevo as três 
componentes científicas: investigação, desenvolvimento e demonstração. 
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A natureza do transporte do gás e da electricidade requer uma infra-estrutura rígida e de 
grande dimensão que depara cada vez com mais obstáculos para o seu desenvolvimento e 
expansão. É por isso que é necessário agir a nível da investigação e do desenvolvimento para 
integrar novos equipamento de controlo na rede de transporte que dotariam a referida rede 
de uma inteligência e que, por sua vez, requereriam o desenvolvimento de novos processos 
operativos. 

É igualmente necessário implicar os cidadãos num consumo de energia responsável. 

Alteração 117
Anexo I, "Temas", tema 5 "Energia", título "Actividades", ponto "Eficiência energética e 

poupança de energia", frase 1

É necessário aproveitar o vasto potencial 
de poupança de energia e de melhoria da 
eficiência energética através da 
optimização, validação e demonstração de 
novos conceitos e tecnologias para os 
edifícios, os serviços e a indústria.

É necessário aproveitar o vasto potencial 
de poupança de energia e de melhoria da 
eficiência energética através da 
optimização, validação, investigação, 
desenvolvimento e demonstração de novos 
conceitos e tecnologias para os edifícios, os 
transportes, os serviços e a indústria.

Justificação

Propõe-se a uniformização das rubricas dos diferentes pontos para pôr em relevo as três 
componentes científicas: investigação, desenvolvimento e demonstração. 

O sector dos transportes não deve ser excluído das actividades visadas neste parágrafo. 

Alteração 118
Anexo I, "Temas", tema 6 "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", título "Objectivo" 

Promover a gestão sustentável do ambiente 
natural e humano e dos seus recursos 
através do avanço dos nossos 
conhecimentos sobre as interacções entre a 
biosfera, os ecossistemas e as actividades 
humanas, e desenvolver novas tecnologias, 
ferramentas e serviços, a fim de abordar as 
questões ambientais globais de uma forma 
integrada. A ênfase será colocada na 
previsão das alterações dos sistemas 
climático, ecológico, terrestre e oceânico e 
nas ferramentas e tecnologias para a 
monitorização, prevenção e atenuação das 

Promover a gestão sustentável do ambiente 
natural e humano e dos seus recursos 
através do avanço dos nossos 
conhecimentos sobre as interacções entre a 
biosfera, os ecossistemas e as actividades 
humanas, e desenvolver novas tecnologias, 
ferramentas e serviços, a fim de abordar as 
questões ambientais globais de uma forma 
integrada. A ênfase será colocada na 
previsão das alterações dos sistemas 
climático, ecológico, terrestre e oceânico e 
nas ferramentas e tecnologias para a 
monitorização, prevenção e atenuação e a 
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pressões ambientais e riscos, nomeadamente 
para a saúde e para a sustentabilidade do 
ambiente natural e antrópico.

adaptação das pressões ambientais e riscos, 
nomeadamente para a saúde e para a 
sustentabilidade do ambiente natural e 
antrópico.

Justificação

Certas pressões ou riscos ambientais podem ser dificilmente reversíveis. É necessário, por 
conseguinte, investigar modos de adaptação dos mesmos a fim de reduzir as consequências 
que implicam para o homem e o ambiente. 

Alteração 119
Anexo I, "Temas", tema 6 "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", título 

"Abordagem", parágrafo 1

A protecção do ambiente é essencial para a 
qualidade de vida das gerações actuais e 
futuras, bem como para o crescimento 
económico. Tendo em conta que os 
recursos naturais da Terra e o ambiente 
antrópico se encontram sujeitos a pressões 
por parte de uma população e urbanização 
crescentes e da expansão contínua dos 
sectores da agricultura, transportes e 
energia, bem como da variabilidade 
climática e do aquecimento à escala local, 
regional e global, o desafio que a UE 
enfrenta é o de garantir um crescimento 
contínuo e sustentável, reduzindo 
simultaneamente os impactos negativos no 
ambiente. A cooperação a nível da UE é 
motivada pelo facto de os países, regiões e 
cidades enfrentarem problemas ambientais 
comuns e por ser necessária uma massa 
crítica, tendo em conta a escala, âmbito e 
elevado nível de complexidade da 
investigação em matéria de ambiente. Essa 
cooperação facilita também o planeamento 
comum, a utilização de bases de dados 
interligadas e interoperáveis e o 
desenvolvimento de indicadores comuns, 
de metodologias de avaliação e de sistemas 
de observação e previsão coerentes e em 
larga escala. Além disso, a cooperação 
internacional é necessária para o 
aprofundamento dos conhecimentos e para 
a promoção de uma melhor gestão a nível 

A protecção do ambiente é essencial para a 
qualidade de vida das gerações actuais e 
futuras, bem como para o crescimento 
económico. Tendo em conta que os 
recursos naturais da Terra e o ambiente 
antrópico se encontram sujeitos a pressões 
por parte de uma população e urbanização 
e construção crescentes e da expansão 
contínua dos sectores da agricultura, da 
pecuária, da aquicultura e da pesca,
transportes e energia, bem como da 
variabilidade climática e do aquecimento à 
escala local, regional e global, o desafio 
que a UE enfrenta é o de garantir um 
crescimento contínuo e sustentável, 
reduzindo simultaneamente os impactos 
negativos no ambiente. A cooperação a 
nível da UE é motivada pelo facto de os 
países, regiões e cidades enfrentarem 
problemas ambientais comuns e por ser 
necessária uma massa crítica, tendo em 
conta a escala, âmbito e elevado nível de 
complexidade da investigação em matéria 
de ambiente. Essa cooperação facilita 
também o planeamento comum, a 
utilização de bases de dados interligadas e 
interoperáveis e o desenvolvimento de 
indicadores comuns, de metodologias de 
avaliação e de sistemas de observação e 
previsão coerentes e em larga escala. Além 
disso, a cooperação internacional é 
necessária para o aprofundamento dos 
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global. conhecimentos e para a promoção de uma 
melhor gestão a nível global.

Justificação

O impacto ambiental da pecuária (por exemplo, pela produção de excreta líquido que afecta 
as águas subterrâneas), da pesca (por exemplo, no tocante à preservação dos recursos ou à 
inovação em artes de pesca mais respeitadoras do ambiente) e da aquicultura (por exemplo, 
a utilização de nassas ou gaiolas costeiras e a sua influência sobre o ambiente) deve ser 
mencionado para que seja especificamente contemplado pelas acções visadas neste 
parágrafo.

Alteração 120
Anexo I, "Temas", tema 6 "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", título 

"Abordagem", parágrafo 2, frase 1

A investigação no âmbito deste tópico 
contribuirá para o cumprimento de 
compromissos internacionais assumidos 
pela UE e pelos Estados-Membros, como a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas, os 
Protocolos de Quioto e de Montreal, 
iniciativas posteriores ao Protocolo de 
Quioto, a Convenção das Nações Unidas 
sobre a Diversidade Biológica, a 
Convenção das Nações Unidas de Combate 
à Desertificação e a Cimeira Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável de 2002, 
incluindo a Iniciativa “Água” da UE (bem 
como a promoção da produção e consumo 
sustentáveis). 

A investigação no âmbito deste tópico 
contribuirá para o cumprimento de 
compromissos internacionais assumidos 
pela UE e pelos Estados-Membros, como a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas, os 
Protocolos de Quioto e de Montreal, 
iniciativas posteriores ao Protocolo de 
Quioto, a Convenção das Nações Unidas 
sobre a Diversidade Biológica, a 
Convenção das Nações Unidas de Combate 
à Desertificação, a Convenção de 
Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos 
Persistentes e a Cimeira Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável de 2002, 
incluindo a Iniciativa “Água” da UE (bem 
como a promoção da produção e consumo 
sustentáveis).

Justificação

Deve-se incluir, entre as referências, a Convenção de Estocolmo e dar um maior impulso à 
investigação sobre os POP.

Alteração 121
Anexo I, "Temas", tema 6 "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", título 

"Abordagem", parágrafo 3
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Contribuirá igualmente para o Painel 
Intergovernamental sobre Alterações 
Climáticas, para a iniciativa do Grupo de 
Observação da Terra (GEO) e tomará em 
consideração a Avaliação do Ecossistema 
do Milénio. Além disso, apoiará as 
necessidades de investigação decorrentes 
de políticas em curso e emergentes a nível 
da UE, a implementação do 6º plano de 
acção em matéria de ambiente e de 
estratégias temáticas associadas, bem como 
de outras estratégias emergentes (por 
exemplo, a estratégia relativa ao mercúrio), 
os planos de acção “Tecnologias 
ambientais” e “Ambiente e saúde”.

Contribuirá igualmente para o Painel 
Intergovernamental sobre Alterações 
Climáticas, para a iniciativa do Grupo de 
Observação da Terra (GEO) e tomará em 
consideração a Avaliação do Ecossistema 
do Milénio. Além disso, apoiará as 
necessidades de investigação decorrentes 
de políticas em curso e emergentes a nível 
da UE, a implementação do 6º plano de
acção em matéria de ambiente e de 
estratégias temáticas associadas, bem como 
de outras estratégias emergentes (por 
exemplo, a estratégia relativa ao mercúrio), 
os planos de acção, programas e directivas
“Tecnologias ambientais” e “Ambiente e 
saúde” ou as acções necessárias para 
melhorar os mecanismos relativos à 
conservação da Rede Natura 2000.

Justificação

Por outro lado, e no que respeita ao âmbito da União Europeia, a Rede Natura 2000 requer 
igualmente acções de investigação que contribuam para a melhor conservação dos Sítios de 
Interesse Comunitário (SIC) e das Zonas de Especial Protecção para Aves (ZEPA) que dela 
fazem parte.

Alteração 122
Anexo I, "Temas", tema 6 "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", título 

"Abordagem", parágrafo 4

A promoção de tecnologias ambientais 
inovadoras contribuirá para permitir a 
utilização sustentável dos recursos, a 
atenuação das alterações climáticas e a 
adaptação a essas alterações, bem como a 
protecção dos ecossistemas e do ambiente 
antrópico. A investigação contribuirá 
igualmente para progressos tecnológicos 
que melhorarão o posicionamento no 
mercado das empresas europeias, em 
especial das PME, em áreas como as 
tecnologias ambientais. As plataformas 
tecnológicas europeias, como as relativas 
ao abastecimento de água e saneamento, 
química sustentável, construção e florestas, 
confirmam a necessidade de acção a nível 
da UE, pelo que será apoiada a 

A promoção de tecnologias ambientais 
inovadoras contribuirá para permitir a 
utilização sustentável dos recursos, a 
atenuação das alterações climáticas e a 
adaptação a essas alterações, bem como a 
protecção dos ecossistemas e do ambiente 
antrópico. A investigação contribuirá 
igualmente para progressos tecnológicos 
que melhorarão o posicionamento no 
mercado das empresas europeias, em 
especial das PME, em áreas como as 
tecnologias ambientais. A fim de reforçar 
a sua participação nas actividades de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 
e inovação deste tema prioritário, deverá 
ser-lhe atribuído 20% do orçamento das 
actividades. As plataformas tecnológicas 
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implementação de partes relevantes das 
suas agendas de investigação nas 
actividades a seguir descritas. 

europeias, como as relativas ao 
abastecimento de água e saneamento,
química sustentável, construção e florestas, 
confirmam a necessidade de acção a nível 
da UE, pelo que será apoiada a 
implementação de partes relevantes das 
suas agendas de investigação nas 
actividades a seguir descritas. 

Justificação

A fim de contribuir verdadeiramente para a participação das PME nestes domínios, é 
necessário fixar um limiar de ajuda no âmbito deste tema prioritário.

Alteração 123
Anexo I, "Temas", tema 6 "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", título 

"Abordagem", parágrafo 5

A coordenação dos programas nacionais 
será reforçada mediante o alargamento e 
aprofundamento do âmbito das redes do 
Espaço Europeu da Investigação (ERA-
nets) existentes sobre investigação 
ambiental, incluindo uma execução 
conjunta de programas de investigação no 
mar Báltico e novas redes ERA.

A coordenação dos programas nacionais 
será reforçada mediante o alargamento e 
aprofundamento do âmbito das redes do 
Espaço Europeu da Investigação (ERA-
nets) existentes sobre investigação 
ambiental. A pluridisciplinaridade e a 
interdisciplinaridade serão encorajadas 
mediante "joint calls" nos temas que 
impliquem claramente a inter-relação de 
numerosas disciplinas, como as ciências e 
as tecnologias marinhas.

Justificação

Nos aspectos relacionados com a preservação do meio marinho, é indispensável promover 
abordagens pluridisciplinares e interdisciplinares, além do trabalho e da colaboração entre 
os actores e os países implicados.

Alteração 124
Anexo I, "Temas", tema 6 "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", título 

"Abordagem", parágrafo 5 bis (novo)

Em particular, as acções conjuntas do 
Programa de Investigação sobre o Mar 
Báltico prosseguirão e serão reforçadas, 
ao mesmo tempo que se manterão abertas 
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ou se abrirão novas linhas de investigação 
para os outros mares e oceanos 
comunitários e partilhados com países 
terceiros e que, devido à sua situação 
ambiental específica, exijam acções de 
seguimento contínuo, como o mar 
Mediterrâneo. 

Justificação

Na sua Comunicação, a Comissão refere de forma pertinente o programa específico para o 
Mar Báltico. A UE deve continuar a apoiar o programa conjunto BONUS-169 e estabelecer 
novas acções relativamente a outros mares e oceanos como elemento essencial para a 
implementação, a curto prazo, da estratégia marinha europeia.

Alteração 125
Anexo I, "Temas", tema 6 "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", título 

"Abordagem", parágrafo 6

Será prestada especial atenção ao reforço 
da difusão de resultados da investigação da 
UE - também através da exploração de 
sinergias com mecanismos de 
financiamento complementares a nível da 
UE e dos Estados-Membros - e à 
promoção da sua aceitação por parte dos 
utilizadores finais relevantes, visando em 
especial os decisores políticos.

Será prestada especial atenção ao reforço 
da difusão de resultados da investigação da 
UE, bem como à informação e divulgação 
científica, com o objectivo de aproximar a 
ciência e a tecnologia da sociedade. -

Procurar-se-á a máxima sinergia e 
complementaridade com os mecanismos 
de financiamento complementares a nível 
da UE e dos Estados-Membros, como o 
Sexto Programa da Acção em matéria de 
Ambiente, o programa URBAN ou os 
Fundos LIFE+.

Justificação

Desenvolver-se-ão actividades de divulgação com o objectivo de estimular a assimilação 
dessas acções pelos utilizadores finais e, em especial, pelos decisores políticos.

As actividades financiadas através do Sétimo Programa-Quadro devem ter uma estreita 
ligação com as promovidas por outros programas, de forma a complementar-se.
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Alteração 126
Anexo I, "Temas", tema 6 "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", título 

"Actividades", ponto "Alterações climáticas, poluição e riscos", parágrafo 1

É necessária investigação integrada sobre o 
funcionamento do clima e do sistema 
terrestre, a fim de observar e analisar o 
modo como estes sistemas evoluem e 
prever a evolução futura. Tal permitirá o 
desenvolvimento de medidas de adaptação 
e atenuação eficazes relativas às alterações 
climáticas e seus impactos. Serão 
desenvolvidos modelos avançados sobre 
alterações climáticas, desde a escala global 
até escalas sub-regionais, que serão 
aplicados na avaliação de alterações, 
impactos potenciais e limiares críticos. 
Serão estudadas as alterações na 
composição da atmosfera e no ciclo da 
água e serão desenvolvidas abordagens 
baseadas nos riscos que tomem em 
consideração as mudanças nos padrões de 
secas, tempestades e inundações. Serão 
também estudadas as pressões na qualidade 
ambiental e no clima decorrentes da 
poluição do ar, água e solo, bem como as 
interacções entre a atmosfera, a camada de 
ozono estratosférica, a superfície terrestre, 
os gelos e os oceanos. Serão tidos em 
consideração os mecanismos de feedback e 
as alterações bruscas (por exemplo, 
circulação oceânica), bem como os 
impactos na biodiversidade e nos 
ecossistemas

É necessária investigação integrada sobre o 
funcionamento do clima e do sistema 
terrestre e marinho (incluindo as regiões 
polares, a fim de observar e analisar o 
modo como estes sistemas evoluíram no 
passado e como evoluem e prever a 
evolução futura. Tal permitirá o 
desenvolvimento de medidas de adaptação 
e atenuação eficazes relativas às alterações 
climáticas e seus impactos. Serão 
desenvolvidos modelos avançados sobre 
alterações climáticas, desde a escala global 
até escalas sub-regionais, que serão 
aplicados na avaliação de alterações, 
impactos potenciais e limiares críticos. 
Serão estudadas as alterações na 
composição da atmosfera e no ciclo da 
água e serão desenvolvidas abordagens 
baseadas nos riscos que tomem em 
consideração as mudanças nos padrões de 
secas, tempestades e inundações. Serão 
também estudadas as pressões na qualidade 
ambiental e no clima decorrentes da 
poluição do ar, das águas (superficiais e 
subterrâneas) e do solo, bem como as 
interacções entre a atmosfera, a camada de 
ozono estratosférica, a superfície terrestre, 
os gelos e os oceanos, incluindo os efeitos 
de alterações no nível do mar nas zonas 
costeiras. Serão tidos em consideração os 
mecanismos de feedback e as alterações 
bruscas (por exemplo, circulação 
oceânica), bem como os impactos na 
biodiversidade e nos ecossistemas.

Justificação

Do estudo das mudanças ocorridas no passado nos sistemas terrestre e marinho podem 
obter-se dados relevantes para explicar e prever as mudanças actuais e futuras.

Por outro lado, a presente alteração actualiza a descrição das pressões que actualmente 
pesam sobre o ambiente terrestre e marinho, incluindo problemas como o degelo dos pólos, 
as alterações do nível do mar ou as perturbações das águas subterrâneas.
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Alteração 127
Anexo I, "Temas", tema 6 "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", título 

"Actividades", ponto "Alterações climáticas, poluição e riscos", parágrafo 2

É necessária investigação multidisciplinar 
sobre as interacções entre os factores de 
risco ambientais e a saúde humana, a fim 
de apoiar o plano de acção “Ambiente e 
saúde” e a integração das questões de 
saúde pública e de caracterização de 
doenças relacionadas com riscos 
ambientais emergentes. A investigação 
incidirá em exposições múltiplas através de 
vias de exposição diferentes, na 
identificação de fontes de poluição e de 
factores de pressão ambiental novos ou 
emergentes (por exemplo, ar no interior e 
no exterior dos edifícios, campos 
electromagnéticos, ruído, exposição a 
substâncias tóxicas) e seus potenciais 
efeitos na saúde. A investigação terá 
igualmente como objectivo integrar as 
actividades de investigação sobre 
biomonitorização humana no que diz 
respeito a aspectos científicos, 
metodologias e ferramentas, com vista a 
desenvolver uma abordagem coordenada e 
coerente. Incluirá estudos de coortes 
europeias, tendo em atenção grupos 
populacionais vulneráveis, e métodos e 
ferramentas para uma melhor 
caracterização, avaliação e comparação dos 
riscos e dos impactos na saúde. A 
investigação desenvolverá biomarcadores e 
ferramentas de modelização, tomando em 
consideração exposições combinadas, 
variações na vulnerabilidade e incerteza. 
Proporcionará igualmente métodos e 
ferramentas de apoio à decisão 
(indicadores, análises de custo-benefício e 
multicritérios, avaliação do impacto na 
saúde, morbilidade e análise da 
sustentabilidade) para a análise, gestão e 
comunicação de riscos e para o 
desenvolvimento e análise de políticas.

É necessária investigação multidisciplinar 
sobre as interacções entre os factores de 
risco ambientais e climáticas e a saúde 
humana, a fim de apoiar o plano de acção 
“Ambiente e saúde” e a integração das 
questões de saúde pública e de 
caracterização de doenças relacionadas 
com riscos ambientais emergentes, em 
especial no ambiente urbano (incluindo 
as zonas pós-industriais). A investigação 
incidirá em exposições múltiplas através de 
vias de exposição diferentes, na 
identificação de fontes de poluição e de 
factores de pressão ambiental novos ou 
emergentes e as suas interacções com os 
agentes naturais e os componentes (por 
exemplo, ar no interior e no exterior dos 
edifícios, campos electromagnéticos, ruído, 
exposição a substâncias tóxicas, as 
consequências do aumento da incidência 
das radiações solares na saúde a nível 
cutâneo e ocular) e seus potenciais efeitos 
na saúde. Será encorajada a investigação 
sobre as substâncias químicas novas ou já 
existentes, como previsto no Regulamento 
REACH, incluindo alternativas aos 
ensaios com animais. A investigação terá 
igualmente como objectivo integrar as 
actividades de investigação epidemiológica 
sobre biomonitorização humana no que diz 
respeito a aspectos científicos, 
metodologias e ferramentas, com vista a 
desenvolver uma abordagem coordenada e 
coerente. Incluirá estudos de coortes 
europeias, tendo em atenção grupos 
populacionais vulneráveis, e métodos e 
ferramentas para uma melhor 
caracterização, seguimento, avaliação e 
comparação dos riscos e dos impactos na 
saúde. A investigação desenvolverá 
biomarcadores e ferramentas de 
modelização e seguimento, tomando em 
consideração exposições combinadas, 
variações na vulnerabilidade e incerteza. 
Proporcionará igualmente métodos e 
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ferramentas de apoio à decisão 
(indicadores, análises de custo-benefício e 
multicritérios, avaliação do impacto na 
saúde, morbilidade e análise da 
sustentabilidade) para a análise, gestão e 
comunicação de riscos e para o 
desenvolvimento e análise de políticas.

Justificação

No âmbito das actividades relacionadas com o ambiente urbano, as zonas pós-industriais 
requerem uma especial atenção.

Fenómenos como a redução da camada de ozono ou as chuvas ácidas incidem na atmosfera e 
reduzem o seu efeito de filtro para as radiações solares. Ao mesmo tempo que a União 
Europeia luta contra esses efeitos negativos, deve também investigar melhor os seus efeitos 
na saúde humana.

Por outro lado, o Sétimo Programa-Quadro deve ser um instrumento fundamental para 
cumprir os objectivos que a UE definiu ao dotar-se do novo Regulamento REACH relativo a 
substâncias químicas.

Alteração 128
Anexo I, "Temas", tema 6 "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", título 

"Actividades", ponto "Alterações climáticas, poluição e riscos", parágrafo 3

A gestão de catástrofes naturais exige uma 
abordagem multi-riscos. Há necessidade de 
melhores conhecimentos e métodos e de 
um quadro integrado para a avaliação dos 
perigos, da vulnerabilidade e dos riscos. 
Além disso, é necessário desenvolver 
estratégias de cartografia, prevenção e 
atenuação, incluindo a consideração dos 
factores económicos e sociais. Serão 
estudadas as catástrofes relacionadas com o 
clima (como tempestades, secas, incêndios 
florestais, deslizamentos de terras e 
inundações) e perigos geológicos (como 
sismos, vulcões, maremotos). Esta 
investigação permitirá uma melhor 
compreensão dos processos subjacentes e o 
aperfeiçoamento dos métodos de previsão e 
prospectiva com base numa abordagem 
probabilística. Apoiará igualmente o 
desenvolvimento de sistemas de alerta 
precoce e de informação. Serão também 

A gestão de catástrofes naturais exige uma 
abordagem multi-riscos que combine 
estratégias em riscos específicos com 
planos, procedimentos e protocolos 
compreensíveis. Há necessidade de 
melhores conhecimentos e métodos e de 
um quadro integrado para a avaliação dos 
perigos, da vulnerabilidade e dos riscos. 
Além disso, é necessário desenvolver 
estratégias de cartografia, prevenção, 
detecção e atenuação, incluindo a 
consideração dos factores económicos e 
sociais. Serão estudadas as catástrofes 
relacionadas com o clima (como 
tempestades, secas, geadas, incêndios 
florestais, deslizamentos e 
desprendimentos de terras, inundações e 
outros fenómenos extremos) e perigos 
geológicos (como sismos, vulcões, 
maremotos). Esta investigação permitirá 
uma melhor compreensão dos processos 
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quantificadas as repercussões societais de 
perigos naturais importantes.

subjacentes e o aperfeiçoamento dos 
métodos de previsão e prospectiva com 
base numa abordagem probabilística. 
Apoiará igualmente o desenvolvimento de
sistemas de alerta precoce e de informação. 
Serão também quantificadas as 
repercussões societais de perigos naturais 
importantes.

Justificação

Considera-se um ponto de partida adequado o estabelecimento de planos multi-riscos, como 
os descritos na presente alteração.

Por outro lado, referem-se também catástrofes de consequências negativas patentes para o 
ambiente e o homem, como as geadas.

Alteração 129
Anexo I, "Temas", tema 6 "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", título 

"Actividades", ponto "Gestão sustentável dos recursos", travessão 1

– Conservação e gestão sustentável dos 
recursos naturais e antrópicos

As actividades de investigação serão 
orientadas para a melhoria da base de 
conhecimentos e o desenvolvimento das 
ferramentas e modelos avançados 
necessários para a gestão sustentável dos 
recursos e para a criação de padrões de 
consumo sustentáveis. Tal permitirá a 
previsão do comportamento dos 
ecossistemas e sua recuperação e a 
atenuação da degradação e perda de 
elementos estruturais e funcionais 
importantes dos ecossistemas (em matéria 
de biodiversidade, água, solos e recursos 
marinhos). A investigação sobre a 
modelização de ecossistemas tomará em 
consideração práticas de protecção e 
conservação. Serão promovidas 
abordagens inovadoras para o 
desenvolvimento de actividades 
económicas a partir de serviços ligados aos 
ecossistemas. Serão desenvolvidas 
abordagens para prevenir a desertificação, 
degradação e erosão dos solos e para 
impedir a perda de biodiversidade. A 

– Conservação e gestão sustentável dos 
recursos naturais, gestão dos ambientes
antrópicos e biodiversidade

As actividades de investigação serão 
orientadas para a melhoria da base de 
conhecimentos e o desenvolvimento das 
ferramentas e modelos avançados 
necessários para a conservação, 
reabilitação e gestão sustentável dos 
ecossistemas, dos seus recursos, para a 
utilização da terra, a protecção da 
biodiversidade e para a criação de padrões 
de consumo sustentáveis. Tal permitirá a 
previsão do comportamento dos 
ecossistemas e sua recuperação e a 
atenuação da degradação e perda de 
elementos estruturais e funcionais 
importantes dos ecossistemas (em matéria 
de biodiversidade, água, solos e recursos 
marinhos). A investigação sobre a 
modelização de ecossistemas e a sua 
biodiversidade tomará em consideração 
práticas de protecção, reabilitação e 
conservação. Serão promovidas 
abordagens inovadoras para o 
desenvolvimento de actividades 
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investigação visará também a gestão 
sustentável das florestas e do ambiente 
urbano, incluindo o planeamento, e a 
gestão de resíduos. A investigação 
beneficiará do desenvolvimento de 
sistemas de informação e gestão da 
informação abertos, distribuídos e 
interoperáveis, e para ele contribuirá, e 
apoiará avaliações, prospectivas e serviços 
relacionados com os recursos naturais e a 
sua utilização.

económicas a partir de serviços ligados aos 
ecossistemas e à sua biodiversidade. Serão 
desenvolvidas abordagens para prevenir, 
combater e inverter a desertificação,
degradação e erosão dos solos e para 
impedir a perda de biodiversidade. A 
investigação visará também a gestão 
sustentável de ecossistemas terrestres 
(como as florestas, os prados, as zonas 
húmidas, os rios e as superfícies 
agrícolas), a conservação da paisagem 
natural com vista a promover o turismo 
sustentável, o ambiente urbano e as zonas 
pós-industriais,, incluindo o planeamento, 
e a gestão de resíduos. No espírito da 
iniciativa GEO, e utilizando instrumentos 
como INSPIRE, a investigação beneficiará 
do desenvolvimento de sistemas de 
informação e gestão da informação abertos, 
distribuídos e interoperáveis, e para ele 
contribuirá, e apoiará avaliações, 
prospectivas e serviços relacionados com 
os recursos naturais e a sua utilização.

Justificação

Os recursos naturais encontram-se em ecossistemas que albergam formas de vida que 
cumpre proteger; é, por exemplo, o caso dos bosques.

Quando se mencionam dados, refere-se a iniciativa GEO (Grupo de Observação da Terra) e 
o instrumento INSPIRE devido à sua especial importância. O grupo GEO procura coordenar 
diferentes sistemas de dados provenientes de satélites. O instrumento INSPIRE procura que 
as infra-estruturas de dados e os dados ambientais dos Estados-Membros sejam mais 
comparáveis e compreensíveis à escala da UE e abarca a informação necessária para 
controlar o estado do meio ambiente.

Alteração 130
Anexo I, "Temas", tema 6 "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", título 

"Actividades", ponto "Gestão sustentável dos recursos", travessão 2
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– Evolução dos ambientes marinhos
É necessária investigação específica para 
melhorar a nossa compreensão sobre os 
impactos das actividades humanas nos 
oceanos e mares e nos recursos do 
ambiente marinho, incluindo a poluição e a 
eutrofização dos mares regionais e zonas 
costeiras. Serão realizadas actividades de 
investigação em ambientes aquáticos, 
ecossistemas marinhos de profundidade e 
fundos marinhos, a fim de observar, 
monitorizar e prever o comportamento 
destes ambientes e permitir uma melhor 
compreensão do mar e da utilização 
sustentável dos recursos oceânicos. O 
impacto das actividades humanas nos 
oceanos será avaliado através de 
abordagens integradas que tenham em 
conta a biodiversidade marinha, os 
processos e serviços dos ecossistemas, a 
circulação oceânica e a geologia dos 
fundos marinhos.

– Gestão dos ambientes marinhos
É necessária investigação específica para 
melhorar a nossa compreensão sobre os 
impactos das actividades humanas nos 
oceanos e mares e nos recursos do 
ambiente marinho, incluindo a poluição 
ocasional e contínua e a eutrofização dos 
mares regionais e zonas costeiras, ambas a 
nível da superfície do mar, nas colunas de 
água e nos fundos marinhos. Serão 
realizadas actividades de investigação em 
ambientes aquáticos, costas, regiões e 
ecossistemas marinhos de profundidade e 
fundos marinhos, a fim de observar, 
monitorizar e prever o comportamento 
destes ambientes e permitir uma melhor 
compreensão do mar e da utilização 
sustentável dos recursos oceânicos. O 
impacto das actividades humanas nos 
oceanos será avaliado através de 
abordagens integradas que tenham em 
conta a biodiversidade marinha, os 
processos e serviços dos ecossistemas, a 
circulação oceânica e a geologia dos 
fundos marinhos. Serão desenvolvidos 
conceitos integrados, ferramentas e 
estratégias de gestão sustentável.

Justificação

Além de diversas especificações necessárias, a presente alteração introduz os conceitos 
integrados como sistema válido e desejável para a gestão do ambiente entorno marinho.

Alteração 131
Anexo I, "Temas", tema 6 "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", título 

"Actividades", ponto "Tecnologias ambientais", travessão 1

– Tecnologias ambientais para a gestão 
sustentável e a conservação do ambiente 
natural e antrópico

– Tecnologias ambientais para a gestão 
sustentável e a conservação e a 
reabilitação do ambiente natural e 
antrópico

São necessárias tecnologias ambientais 
novas ou melhoradas para reduzir o 
impacto ambiental das actividades 
humanas, proteger o ambiente e gerir os 
recursos de forma mais eficiente, bem 

São necessárias tecnologias ambientais 
novas ou melhoradas para reduzir o 
impacto ambiental das actividades 
humanas, proteger e reabilitar o ambiente 
e gerir os recursos de forma mais eficiente, 



PR\613357PT.doc 99/131 PE 368.072v03-00

PT

como desenvolver novos produtos, 
processos e serviços mais benéficos para o 
ambiente que as alternativas existentes. A 
investigação visará em especial: 
tecnologias que previnam ou reduzam os 
riscos ambientais e atenuem os perigos e 
catástrofes, as alterações climáticas e a 
perda de biodiversidade; tecnologias que 
promovam a produção e consumo 
sustentáveis; tecnologias para a gestão dos 
recursos ou o tratamento da poluição de 
forma mais eficiente, em relação à água, 
solos, ar, mar e outros recursos naturais, ou 
dos resíduos; tecnologias para uma gestão 
ambiental correcta e sustentável do 
ambiente humano, incluindo o ambiente 
construído, zonas urbanas e paisagens, bem 
como a conservação e restauro do 
património cultural.

bem como desenvolver novos produtos, 
processos e serviços mais benéficos para o 
ambiente que as alternativas existentes. A 
investigação visará em especial: 
tecnologias que previnam ou reduzam os 
riscos ambientais e limitem os perigos e 
catástrofes, incluindo os originados pelas 
alterações climáticas e a perda de 
biodiversidade; tecnologias que promovam 
a produção e consumo sustentáveis; 
tecnologias para a gestão sustentável, a 
conservação e a reabilitação dos 
ecossistemas, dos seus recursos e da sua 
biodiversidade; técnicas para o tratamento 
da poluição de forma mais eficiente, em 
relação à água, solos, ar, mar e outros 
recursos naturais, ou dos resíduos; 
tecnologias para uma gestão ambiental 
correcta e sustentável do ambiente 
humano, incluindo o ambiente construído, 
zonas urbanas e paisagens, bem como a 
conservação e restauro do património 
cultural. Será assegurada uma 
coordenação transversal com outros 
temas relacionados.

Justificação

Insiste-se no conceito de "reabilitação e recuperação do ambiente", pois, sempre que 
possível, deve ser prioritário (por exemplo, recuperação de terras afectadas por processos de 
desertificação).

Por outro lado, é evidente que nenhuma das actividades descritas nos travessões em apreço 
provém de compartimentos estanques: pelo contrário, estão frequentemente relacionadas 
entre si, pelo que é conveniente adoptar uma abordagem transversal para as mesmas.

Alteração 132
Anexo I, "Temas", tema 6 "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", título 

"Actividades", ponto "Tecnologias ambientais", travessão 2

A investigação incidirá na avaliação dos 
riscos e desempenhos das tecnologias, 
incluindo processos e produtos, e na 
continuação do desenvolvimento de 
métodos conexos, como a análise do ciclo 
de vida. Além disso, a ênfase será colocada 
em: oportunidades a longo prazo, potencial 

A investigação incidirá na avaliação dos 
riscos e desempenhos das tecnologias, 
incluindo processos, produtos e serviços e 
na continuação do desenvolvimento de 
métodos conexos, como a análise do ciclo 
de vida. Além disso, a ênfase será colocada 
em: oportunidades a longo prazo, potencial 
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do mercado e aspectos socioeconómicos 
das tecnologias ambientais; avaliação dos 
riscos das substâncias químicas, estratégias 
e métodos de ensaio inteligentes para 
reduzir ao mínimo os ensaios em animais, 
técnicas de quantificação dos riscos; apoio 
a investigação para o desenvolvimento do 
sistema europeu de verificação e ensaio de 
tecnologias ambientais.

do mercado e aspectos socioeconómicos 
das tecnologias ambientais; avaliação dos 
riscos das substâncias químicas, estratégias 
e métodos de ensaio inteligentes para 
reduzir ao mínimo os ensaios em animais, 
técnicas de quantificação dos riscos; apoio 
a investigação para o desenvolvimento do 
sistema europeu de verificação e ensaio de 
tecnologias ambientais.

Justificação

A presente alteração visa incluir os serviços ao mesmo nível que os produtos e processos.

Alteração 133
Anexo I, "Temas", tema 6 "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", título 
"Actividades", ponto "Ferramentas de observação e estudo da Terra", travessão 1

– Observação da Terra – Sistemas de observação da Terra e dos 
seus oceanos e métodos de seguimento do 
ambiente e dos recursos naturais 

As actividades de investigação serão 
dedicadas ao desenvolvimento e integração 
da Rede Mundial de Sistemas de 
Observação da Terra (Global Earth 
Observation System of Systems – GEOSS), 
para as questões de ambiente e 
desenvolvimento sustentável no âmbito da 
iniciativa GEO. Será tratada a 
interoperabilidade entre sistemas de 
observação, gestão da informação e 
partilha de dados, bem como a optimização 
da informação para fins de compreensão, 
modelização e previsão de fenómenos 
ambientais. Estas actividades incidirão nos 
perigos naturais, alterações climáticas, 
condições meteorológicas, ecossistemas, 
recursos naturais, recursos hídricos, 
utilização dos solos, ambiente, saúde e 
biodiversidade (incluindo os aspectos da
avaliação de riscos, dos métodos de 
previsão e das ferramentas de avaliação), a 
fim de permitir avanços nas áreas GEOSS 
com benefícios societais e de contribuir 
para o sistema de Vigilância Global do 
Ambiente e da Segurança (GMES).

As actividades de investigação serão 
dedicadas ao desenvolvimento e integração 
da Rede Mundial de Sistemas de 
Observação da Terra (Global Earth 
Observation System of Systems – GEOSS), 
no qual o GMS é um contributo essencial, 
para as questões de ambiente e 
desenvolvimento sustentável no âmbito da 
iniciativa GEO. Será tratada a 
interoperabilidade entre sistemas de 
observação, incluindo a sua vigilância, 
desenvolvimento específico e tecnologia 
de seguimento, a gestão da informação e 
partilha de dados, bem como a optimização 
da informação para fins de compreensão, 
modelização e previsão de fenómenos 
ambientais e as actividades humanas 
aferentes. Estas actividades incidirão nos 
perigos naturais, alterações climáticas, 
condições meteorológicas, oceanos, mares 
regionais e áreas costeiras, ecossistemas, 
recursos naturais, recursos hídricos, 
utilização dos solos, ambiente, saúde e 
biodiversidade (incluindo os aspectos da 
avaliação de riscos, dos métodos de 
previsão e das ferramentas de avaliação), a 
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fim de permitir avanços nas áreas GEOSS 
com benefícios societais e de contribuir 
para o sistema de Vigilância Global do 
Ambiente e da Segurança (GMES). Será 
assegurada uma estreita coordenação 
com outros temas aferentes, em especial 
com as tecnologias da comunicação e 
informação, o espaço e a segurança.

Justificação

Tecnicamente, o objectivo do GEO é criar um "sistema de sistemas", isto é, o macrossistema 
GEOSS. No âmbito dessa estrutura global, adquire especial importância o "Global 
Monitoring for Environment and Security" (Vigilância Global do Ambiente e da Segurança) 
(GMS) como iniciativa comunitária de observação da Terra.

Alteração 134
Anexo I, "Temas", tema 6 "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", título 
"Actividades", ponto "Ferramentas de observação e estudo da Terra", travessão 2

São necessárias ferramentas para uma 
avaliação quantitativa da contribuição da 
política de ambiente e de investigação para 
a competitividade e o desenvolvimento 
sustentável, incluindo avaliações de 
abordagens regulamentares e baseadas nos 
mercados, bem como dos impactos das 
tendências actuais nos padrões de produção 
e consumo. Tais ferramentas incluirão 
modelos que tomem em consideração as 
ligações entre economia, ambiente e 
sociedade e, consequentemente, estratégias 
de adaptação e prevenção benéficas e 
eficientes. A investigação procurará 
igualmente aperfeiçoar os indicadores 
existentes e desenvolver novos indicadores 
para a avaliação das prioridades políticas 
em matéria de desenvolvimento sustentável 
e para a análise das ligações entre estes, 
tendo em conta o conjunto existente de 
indicadores de desenvolvimento 
sustentável da UE. Será incluída a análise 
de tecnologias, motores socioeconómicos, 
externalidades e governação, bem como 
estudos de prospectiva. As áreas de 
aplicação incluem as políticas marinha e 
de utilização dos solos e os conflitos 

São necessárias ferramentas para uma 
avaliação quantitativa da contribuição da 
política de ambiente e de investigação para 
a competitividade e o desenvolvimento 
sustentável, incluindo o apoio científico e 
avaliações de abordagens regulamentares e 
baseadas nos mercados, bem como dos 
impactos das tendências actuais nos 
padrões de produção e consumo. Tais 
ferramentas incluirão modelos que tomem 
em consideração as ligações entre 
economia, ambiente e sociedade e, 
consequentemente, estratégias de 
adaptação e prevenção benéficas e 
eficientes. A investigação procurará 
igualmente aperfeiçoar os indicadores 
existentes e desenvolver novos indicadores 
para o ajustamento e a avaliação das 
prioridades políticas em matéria de 
desenvolvimento sustentável e para a 
análise das ligações entre estes, tendo em 
conta o conjunto existente de indicadores 
de desenvolvimento sustentável da UE. 
Será incluída a análise de tecnologias, 
motores socioeconómicos, externalidades e 
governação, bem como estudos de 
prospectiva. As áreas de aplicação poderão 
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económicos, políticos e sociais 
relacionados com as alterações climáticas.

incluir a qualidade do ambiente, a 
utilização da terra, os recursos naturais, a 
produção e o consumo sustentável, as 
políticas marinha e os conflitos 
económicos, políticos e sociais 
relacionados com as alterações climáticas.

Justificação

A presente alteração introduz especificações necessárias para a clarificação e a 
exemplificação das ferramentas que se procura descrever.

Alteração 135
Anexo I, "Temas", tema 6 "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", título 

"Cooperação internacional", parágrafo 2

As parcerias científicas e tecnológicas com 
países em desenvolvimento contribuirão 
para os Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio em vários domínios (por exemplo, 
inverter a perda de recursos ambientais, 
melhorar a gestão, aprovisionamento e 
saneamento dos recursos hídricos e 
enfrentar os desafios ambientais da 
urbanização), áreas em que as PME 
poderiam também desempenhar um 
papel-chave. Será prestada especial atenção 
à relação entre questões ambientais globais 
e problemas de desenvolvimento regional e 
local relacionados com a utilização de 
recursos naturais, biodiversidade, 
utilização dos solos, perigos e riscos 
naturais e antrópicos, alterações climáticas, 
tecnologias ambientais, ambiente e saúde, 
bem como a ferramentas de análise das 
políticas. A cooperação com países 
industrializados aumentará o acesso à 
excelência em matéria de investigação a 
nível mundial.

As parcerias científicas e tecnológicas com 
países em desenvolvimento contribuirão 
para os Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio em vários domínios (por exemplo, 
prevenir e limitar o impacto da mudança 
climática e das catástrofes naturais, 
inverter a perda de recursos ambientais, 
melhorar a gestão, aprovisionamento e 
saneamento dos recursos hídricos e dos 
solos, prevenir e combater a 
desertificação e enfrentar os desafios 
ambientais e da biodiversidade, da 
urbanização e da produção e consumo 
sustentáveis), áreas em que as PME 
poderiam também desempenhar um 
papel-chave. Será prestada especial atenção 
à relação entre questões ambientais globais 
e problemas de desenvolvimento regional e 
local relacionados com a utilização de 
recursos naturais, biodiversidade, 
utilização dos solos, perigos e riscos 
naturais e antrópicos, alterações climáticas, 
tecnologias ambientais, ambiente e saúde, 
bem como a ferramentas de análise das 
políticas. A cooperação com países 
industrializados aumentará o acesso à 
excelência em matéria de investigação a 
nível mundial.

Justificação

A União Europeia pode contribuir de forma positiva para o desenvolvimento correcto dos 
países mais pobres, fornecendo e partilhando com estes técnicas de prevenção e gestão de 
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catástrofes naturais, a utilização correcta dos recursos água e solo, a construção e o 
crescimento urbano sustentável, etc.

Alteração 136
Anexo I, "Temas", tema 6 "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", título 

"Cooperação internacional", parágrafo 3

A criação da rede GEOSS para a 
observação da Terra promoverá a 
cooperação internacional para a 
compreensão dos sistemas terrestres e das 
questões de sustentabilidade, bem como 
para a recolha coordenada de dados para 
fins científicos e políticos.

A criação da rede GEOSS para a 
observação da Terra promoverá a 
cooperação internacional para a 
compreensão dos sistemas terrestres e das
questões de sustentabilidade, bem como 
para a recolha coordenada de dados para 
fins científicos e políticos, bem como para 
aumentar o interesse do sector público e 
privado.

Justificação

É evidente que os dados colhidos pelo macrossistema GEOSS servirão para consciencializar 
os actores públicos e privados para as necessidades ambientais do Planeta, de forma a 
incitá-los a agir.

Alteração 137
Anexo I, "Temas", tema 6 "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", título "Resposta a 

necessidades emergentes e a necessidades políticas imprevistas", parágrafo 2

O apoio para a resposta a necessidades 
políticas imprevistas no domínio do 
ambiente poderia, por exemplo, assumir a 
forma de avaliações do impacto na 
sustentabilidade de novas políticas da UE, 
como no domínio do ambiente e do mar e 
da normalização e regulamentação.

O apoio para a resposta a necessidades 
políticas imprevistas no domínio do 
ambiente poderia, por exemplo, assumir a 
forma de avaliações do impacto na 
sustentabilidade de novas políticas da UE, 
como em matéria de produção e consumo 
sustentável, no domínio do ambiente, da 
mudança climática, dos recursos naturais
e do mar e da normalização e 
regulamentação.

Justificação
A avaliação contínua relativa à sustentabilidade prevista no presente parágrafo deve incidir 
igualmente sobre as  políticas comunitárias em matéria de produção e consumo, de recursos 
naturais e de mudança climática, como mencionado em diversas partes deste tema 
prioritário.

Alteração 138
Anexo I, "Temas", tema 7 "Transportes (incluindo a aeronáutica)", título "Objectivo"
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Com base em avanços tecnológicos, 
desenvolvimento de sistemas de transporte 
pan europeus integrados “mais 
ecológicos”, “mais inteligentes” e mais 
seguros em benefício do cidadão e da 
sociedade, respeitando o ambiente e os 
recursos naturais e garantindo e reforçando 
a competitividade e a posição de liderança 
conseguida pelas indústrias europeias no 
mercado global.

Com base em avanços tecnológicos e de 
exploração e na política europeia de 
transportes, desenvolvimento de sistemas 
de transporte pan europeus integrados 
“mais ecológicos”, “mais inteligentes” e 
mais seguros em benefício do cidadão e da 
sociedade, respeitando o ambiente e os 
recursos naturais e garantindo e reforçando 
a competitividade e a posição de liderança 
conseguida pelas indústrias europeias no 
mercado global.

Justificação

No domínio dos transportes, os progressos em matéria de exploração dos sistemas, das 
infra-estruturas, etc. devem ser tidos em conta ao mesmo nível que os progressos 
tecnológicos. A política europeia de transportes até hoje desenvolvida deve também servir de 
referência.

Alteração 139
Anexo I, "Temas", tema 7 "Transportes (incluindo a aeronáutica)", título "Abordagem", 

parágrafo 4

Entre as actividades de especial 
importância para as PME contam-se os 
esforços para garantir cadeias de 
fornecimento sólidas e de base tecnológica 
nos vários sectores, permitindo às PME 
aceder a iniciativas de investigação e 
facilitando o papel e o arranque de PME de 
alta tecnologia, particularmente em 
tecnologias avançadas no domínio dos 
transportes e em actividades relacionadas 
com serviços específicas neste sector, bem 
como o desenvolvimento de sistemas e 
aplicações em domínios de navegação por 
satélite.

Entre as actividades de especial 
importância para as PME contam-se os 
esforços para garantir cadeias de 
fornecimento sólidas e de base tecnológica 
nos vários sectores, permitindo às PME 
aceder a iniciativas de investigação e 
facilitando o papel e o arranque de PME de 
alta tecnologia, particularmente em 
tecnologias avançadas no domínio dos 
transportes e em actividades relacionadas 
com serviços específicas neste sector, bem 
como o desenvolvimento de sistemas e 
aplicações em domínios de navegação por 
satélite. Para tal, a execução das partes 
correspondentes dos seus programas de 
investigação beneficiará de apoio no que 
se refere às actividades a seguir 
mencionadas, mediante a atribuição de 
20% do orçamento deste tema prioritário. 

Justificação

A fim de contribuir verdadeiramente para a participação das PME nestes domínios, é 
necessário fixar um limiar da ajuda no âmbito deste tema prioritário.
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Alteração 140
Anexo I, "Temas", tema 7 "Transportes (incluindo a aeronáutica)", título "Abordagem", 

parágrafo 5

Serão consideradas necessidades políticas 
existentes, bem como o desenvolvimento, 
avaliação e implementação de novas 
políticas (por exemplo, política marítima) 
em cada linha de actividades e entre as 
diferentes linhas de actividade. Os 
trabalhos incluirão estudos, modelos e 
ferramentas relacionados com a 
monitorização e previsão estratégicas e que 
integrem conhecimentos ligados às 
principais questões económicas, sociais, 
ambientais e de segurança nos transportes. 
As actividades de apoio a tópicos temáticos 
transversais incidirão nas especificidades 
dos transportes, por exemplo, os aspectos 
de segurança como um requisito inerente 
ao sistema de transportes, a utilização de 
fontes de energia alternativas em 
aplicações de transportes e a monitorização 
dos efeitos ambientais dos transportes, 
incluindo as alterações climáticas.

Serão consideradas necessidades políticas 
existentes, bem como o desenvolvimento, 
avaliação e implementação de novas 
políticas (por exemplo, política marítima e 
implementação do Céu Único Europeu) 
em cada linha de actividades e entre as 
diferentes linhas de actividade. Os 
trabalhos incluirão estudos, modelos e 
ferramentas relacionados com a 
monitorização e previsão estratégicas e que 
integrem conhecimentos ligados às 
principais questões económicas, sociais, 
ambientais e de segurança nos transportes. 
As actividades de apoio a tópicos temáticos 
transversais incidirão nas especificidades 
dos transportes, por exemplo, os aspectos 
de segurança como um requisito inerente 
ao sistema de transportes, a utilização de 
fontes de energia alternativas em 
aplicações de transportes e a monitorização 
dos efeitos ambientais dos transportes, 
incluindo as alterações climáticas.

Justificação

Dada a importância do "Céu Único", é conveniente referi-lo como exemplo, pois a sua 
implementação pode requerer o apoio de alguma das acções deste programa específico.

Alteração 141
Anexo I, "Temas", tema 7 "Transportes (incluindo a aeronáutica)", título "Abordagem", 

parágrafo 5 bis (novo) 

Será prestada particular atenção ao 
reforço da difusão dos resultados da 
investigação comunitária. Será 
encorajada a pluridisciplinaridade e a 
interdisciplinaridade e procurar-se-á a 
máxima sinergia e complementaridade 
com os mecanismos de financiamento 
complementares a nível comunitário e dos 
Estados-Membros, como os previstos no 
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Programa Marco Polo, ou para as redes 
transeuropeias de transporte.

Justificação

As actividades financiadas através do Sétimo Programa-Quadro devem ter uma estreita 
ligação com as promovidas por outros programas, de forma a complementar-se.

Alteração 142
Anexo I, "Temas", tema 7 "Transportes (incluindo a aeronáutica)", título "Abordagem", 

parágrafo 6 

Será igualmente prestado apoio a 
actividades de difusão e exploração e a
avaliações de impacto, com especial 
atenção para as necessidades específicas 
dos utilizadores e para as necessidades 
políticas no sector dos transportes. 

Será igualmente prestado apoio a 
actividades de difusão, exploração, 
informação e divulgação científica (e, 
nomeadamente, às avaliações de impacto) 
de cada uma das actividades 
desenvolvidas no âmbito deste tema 
prioritário, a fim de responder às 
necessidades específicas dos utilizadores e 
às necessidades políticas no sector dos 
transportes. 

Justificação

Desenvolver-se-ão actividades de divulgação com o objectivo de estimular a assimilação 
dessas acções pelos utilizadores finais e, em especial, pelos decisores políticos.

Alteração 143
Anexo I, "Temas", tema 7 "Transportes (incluindo a aeronáutica)", título "Actividades", ponto 

"Transportes de superfície (ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo)", parágrafo 1 

Ecologização dos transportes de 
superfície: Desenvolver tecnologias e 
conhecimentos para a redução da poluição 
(ar, água e solo) e do impacto ambiental, 
como as alterações climáticas, a saúde, a 
biodiversidade e o ruído. A investigação 
permitirá sistemas de 
propulsão/transmissão menos poluentes e 
mais eficientes em termos energéticos e 
promoverá a utilização de combustíveis 
alternativos, incluindo o hidrogénio e as 
pilhas de combustível. As actividades 
abrangerão as tecnologias relativas à infra-
estrutura, veículos, embarcações e 
componentes, incluindo a optimização 

Ecologização dos transportes de 
superfície: Desenvolver tecnologias e 
conhecimentos para a redução da poluição 
(ar, água e solo) e do impacto ambiental, 
como as alterações climáticas, a saúde, a 
biodiversidade e o ruído. A investigação 
permitirá sistemas de 
propulsão/transmissão menos poluentes e 
mais eficientes em termos energéticos, a 
efectividade dos custos e promoverá a 
utilização de combustíveis alternativos, 
incluindo o hidrogénio e as pilhas de 
combustível e comboios com motores 
híbridos alternativos. As actividades 
abrangerão as tecnologias relativas à infra-
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geral do sistema. A investigação sobre 
desenvolvimentos específicos dos 
transportes incluirá o fabrico, construção, 
operações, manutenção, reparação, 
inspecção, reciclagem, estratégias de fim 
de vida e intervenções no mar em caso de 
acidente.

estrutura, veículos, embarcações e 
componentes, incluindo a optimização 
geral do sistema. A investigação sobre 
desenvolvimentos específicos dos 
transportes incluirá o fabrico, construção, 
operações, manutenção, reparação, 
inspecção, reciclagem, estratégias de fim 
de vida e intervenções no mar em caso de 
acidente.

Justificação

No domínio dos transportes, os custos devem ser avaliados em termos energéticos.

Alteração 144
Anexo I, "Temas", tema 7 "Transportes (incluindo a aeronáutica)", título "Actividades", ponto 

"Transportes de superfície (ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo)", parágrafo 3 

Garantia de mobilidade urbana 
sustentável: Concentrar a atenção na 
mobilidade de passageiros e mercadorias 
através de investigação sobre a “próxima 
geração de veículos” e na sua aceitação 
pelo mercado, reunindo todos os elementos 
de um transporte rodoviário não poluente, 
eficiente do ponto de vista energético, 
seguro e inteligente. A investigação sobre 
novos conceitos de mobilidade, sistemas 
inovadores de gestão organizacional e 
mobilidade e transportes públicos de alta 
qualidade terá como objectivo garantir o 
acesso de todos e níveis elevados de 
integração intermodal. Serão desenvolvidas 
e testadas estratégias inovadoras para 
transportes urbanos não poluentes. Será 
prestada especial atenção a modos de 
transporte não poluentes, à gestão da 
procura, à racionalização do transporte 
privado e a estratégias, serviços e infra-
estruturas de informação e comunicação. 
As ferramentas de apoio ao 
desenvolvimento e execução de políticas 
incluirão o planeamento dos transportes e 
da utilização dos solos.

Garantia de mobilidade urbana sustentável
para todos os cidadãos, incluindo para as 
pessoas com deficiência: Concentrar a 
atenção na mobilidade de passageiros e 
mercadorias através de investigação sobre 
a “próxima geração de veículos” e na sua 
aceitação pelo mercado, reunindo todos os 
elementos de um transporte rodoviário não 
poluente, eficiente do ponto de vista 
energético, seguro e inteligente. A 
investigação sobre novos conceitos de 
mobilidade, sistemas inovadores de gestão 
organizacional e mobilidade e transportes 
públicos de alta qualidade terá como 
objectivo garantir o acesso de todos e 
níveis elevados de integração intermodal. 
Serão desenvolvidas e testadas estratégias 
inovadoras para transportes urbanos não 
poluentes. Será prestada especial atenção a 
modos de transporte não poluentes, à 
gestão da procura, à racionalização do 
transporte privado e a estratégias, serviços 
e infra-estruturas de informação e 
comunicação. As ferramentas de apoio ao 
desenvolvimento e execução de políticas 
incluirão o planeamento dos transportes e 
da utilização dos solos.
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Justificação

Qualquer abordagem integrada sobre a planificação dos transportes e a mobilidade deve 
prever medidas especiais para as pessoas com deficiência.

Alteração 145
Anexo I, "Temas", tema 7 "Transportes (incluindo a aeronáutica), título "Actividades", ponto 

"Transportes de superfície (ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo)", parágrafo 3 bis 
(novo)

Qualidade da mobilidade e da satisfação 
dos utentes: melhoria dos serviços, das 
redes e das infra-estruturas com o 
objectivo de os tornar mais cómodos e 
atractivos; aperfeiçoamento dos sistemas 
integrados e oferta de serviços e 
capacidades adaptados à procura 
individual ou de grupos específicos 
(pessoas idosas, mulheres, etc.)

Justificação

Dadas as mudanças demográficas e as novas necessidades em termos de mobilidade na 
sociedade europeia actual, é necessário antecipar as alterações de sensibilidade e percepção 
dos utentes dos transportes terrestres (comodidade, preferências, etc.).

Alteração 146
Anexo I, "Temas", tema 7 "Transportes (incluindo a aeronáutica), título "Actividades", ponto 

"Transportes de superfície (ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo)", parágrafo 5

Reforço da competitividade: Aumentar a 
competitividade das indústrias de 
transportes, garantindo serviços de 
transporte sustentáveis, eficientes e a 
preços acessíveis e criando novas 
competências e oportunidades de emprego 
através da investigação e do progresso. As 
tecnologias para processos industriais 
avançados incluirão concepção, fabrico, 
montagem, construção e manutenção e 
terão como objectivo reduzir os custos do 
ciclo de vida e o tempo necessário para o 
desenvolvimento. A ênfase será colocada 
em conceitos de produtos inovadores e em 
melhores serviços de transporte que 
assegurem uma maior satisfação do cliente. 
Será desenvolvida uma nova organização 

Reforço da competitividade: Aumentar a 
competitividade das indústrias de 
transportes, garantindo serviços de 
transporte sustentáveis, eficientes e a 
preços acessíveis e criando novas 
competências e oportunidades de emprego 
através da investigação e do progresso. As 
tecnologias para processos industriais 
avançados incluirão concepção, fabrico, 
montagem, construção e manutenção, bem 
como o desmantelamento, a 
comercialização e a reciclagem, e terão 
como objectivo reduzir os custos do ciclo 
de vida e o tempo necessário para o 
desenvolvimento. A ênfase será colocada 
em conceitos de produtos inovadores e em 
melhores serviços de transporte que 
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da produção, incluindo os sistemas de 
gestão e distribuição da cadeia de 
aprovisionamento.

assegurem uma maior satisfação do cliente. 
Será desenvolvida uma nova organização 
da produção, incluindo os sistemas de 
gestão e distribuição da cadeia de 
aprovisionamento.

Justificação

Os processos industriais devem incluir as fases do final da vida útil dos produtos e as 
infra-estruturas industriais relacionadas com o transporte de superfície.

Alteração 147
Anexo I, "Temas", tema 8 "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título "Objectivo"

Permitir uma compreensão aprofundada e 
partilhada de desafios socioeconómicos 
complexos e interrelacionados com que a 
Europa se vê confrontada, como o 
crescimento, o emprego e a 
competitividade, a coesão social e a 
sustentabilidade, a qualidade de vida, a 
educação, questões culturais e 
interdependência global, em especial com 
vista a proporcionar uma melhor base de 
conhecimentos para as políticas nos 
domínios em causa.

Permitir uma compreensão aprofundada e 
partilhada de desafios socioeconómicos 
complexos e interrelacionados com que a 
Europa se vê confrontada, como o 
crescimento, o emprego e a 
competitividade, a ciência, a tecnologia e 
a inovação, a coesão social e os novos 
desafios sociais, culturais e educativos 
decorrentes do alargamento da União 
Europeia, a sustentabilidade, as 
modificações ambientais, a igualdade de 
género, a emigração, a qualidade de vida, 
a educação, questões culturais (incluindo 
as da diversidade linguística), a imigração 
e a interdependência global, em especial 
com vista a proporcionar uma melhor base 
de conhecimentos para as políticas nos 
domínios em causa.

Justificação
Para compreender melhor a actual UE e os reptos socioeconómicos que enfrenta, é 
fundamental a investigação dos reptos sociais, culturais e educativos da União alargada, 
bem como a investigação da mudança ambiental global e os desafios, vantagens e problemas 
da emigração e da igualdade de género. Na Europa, a concorrência e a coexistência das 
línguas é um problema cultural de primeira importância que, como a imigração, merece ser 
enunciado em separado.

Alteração 148
Anexo I, "Temas", tema 8 "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título 

"Abordagem", parágrafo 1

As prioridades de investigação visam 
desafios societais, económicos e culturais 

As prioridades de investigação visam 
desafios societais, económicos e culturais 
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fundamentais para a Europa e o mundo, no 
presente e no futuro. A agenda de 
investigação proposta constitui uma 
abordagem coerente para enfrentar estes 
desafios. O desenvolvimento de uma base 
de conhecimentos socioeconómicos e de 
ciências humanas sobre estes desafios-
chave dará um contributo significativo para 
a promoção de uma compreensão 
partilhada em toda a Europa e para a 
resolução de problemas internacionais mais 
vastos. As prioridades de investigação 
contribuirão para melhorar a formulação, 
implementação, impacto e avaliação de 
políticas em praticamente todas as áreas 
das políticas comunitárias a nível europeu, 
nacional, regional e local e a maioria dos 
trabalhos de investigação comporta uma 
perspectiva internacional substancial.

fundamentais para a Europa e o mundo, no 
presente e no futuro. A agenda de 
investigação proposta constitui uma 
abordagem coerente para enfrentar estes 
desafios. O desenvolvimento de uma base 
de conhecimentos socioeconómicos, 
socioculturais e de ciências humanas sobre 
estes desafios-chave dará um contributo 
significativo para a promoção de uma 
compreensão partilhada em toda a Europa 
e para a resolução de problemas 
internacionais mais vastos. As prioridades 
de investigação contribuirão para melhorar 
a formulação, implementação, impacto e 
avaliação de políticas em praticamente 
todas as áreas das políticas comunitárias a 
nível europeu, nacional, regional e local e a 
maioria dos trabalhos de investigação 
comporta uma perspectiva internacional 
substancial.

Justificação

Devem também incluir-se as ciências socioculturais a fim de obter uma visão mais ampla e 
concreta dos problemas europeus e internacionais.

Alteração 149
Anexo I, "Temas", tema 8 "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título 
"Actividades", ponto "Crescimento, emprego e competitividade na sociedade do 

conhecimento", parágrafo 1

O objectivo é desenvolver e integrar a 
investigação sobre questões que afectem o 
crescimento, o emprego e a 
competitividade, a fim de proporcionar 
uma compreensão melhorada e integrada
dessas questões para o desenvolvimento 
contínuo da sociedade do conhecimento. 
Estes trabalhos servirão as políticas e 
apoiarão os progressos na realização destes 
objectivos. A investigação integrará os 
seguintes aspectos da questão:

O objectivo é desenvolver e integrar a 
investigação sobre questões que afectem o 
crescimento, a estabilidade 
socioeconómica, o emprego e a 
competitividade e a coesão tecnológica, a 
fim de proporcionar uma compreensão 
melhorada e integrada dessas questões para 
o desenvolvimento contínuo da sociedade 
do conhecimento. Estes trabalhos servirão 
as políticas e apoiarão os progressos na 
realização destes objectivos. A 
investigação integrará os seguintes 
aspectos da questão:

Justificação

Há também que ter em conta as questões relativas à estabilidade socioeconómica, assim 
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como os problemas ligados ao fosso tecnológico para um desenvolvimento justo da sociedade 
do conhecimento e a consecução de uma UE coesa do ponto de vista tecnológico.

Alteração 150
Anexo I, "Temas", tema 8 "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título 
"Actividades", ponto "Crescimento, emprego e competitividade na sociedade do 

conhecimento", parágrafo 1, travessão 1

– Evolução do papel dos conhecimentos 
em toda a economia, incluindo o papel de 
diferentes tipos de conhecimentos e 
competências, da educação e aprendizagem 
ao longo da vida e de investimentos 
incorpóreos.

– Evolução do papel dos conhecimentos 
em toda a economia, incluindo o papel de 
diferentes tipos de conhecimentos e 
competências, da educação, incluindo a 
educação não regulamentada, e 
aprendizagem ao longo da vida e de 
investimentos incorpóreos.

Justificação

Cumpre incluir também a educação não regulamentada, posto que faz parte da realidade 
actual e não pode, nem deve, ser deixada de parte.

Alteração 151
Anexo I, "Temas", tema 8 "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título 
"Actividades", ponto "Crescimento, emprego e competitividade na sociedade do 

conhecimento", parágrafo 1, travessão 2

– Estruturas económicas, questões relativas 
a alterações estruturais e produtividade, 
incluindo o papel do sector dos serviços, 
das finanças, da demografia, da procura e 
de processos de mudança a longo prazo.

– Estruturas económicas, questões relativas 
a alterações estruturais, relações 
intersectoriais e produtividade, incluindo o 
papel do sector dos serviços, da 
externalização de serviços e da 
informação e comunicação, das finanças, 
da demografia, da procura e de processos 
de mudança a longo prazo.

Justificação

As relações intersectoriais têm cada vez maior importância no mundo globalizado actual e 
não devem ser excluídas da menção de estruturas económicas, tal como a externalização de
serviços e as tecnologias da informação e da comunicação, sem as quais não é possível 
compreender os sistemas económicos actuais.

Alteração 152
Anexo I, "Temas", tema 8 "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título 
"Actividades", ponto "Crescimento, emprego e competitividade na sociedade do 

conhecimento", parágrafo 2
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Incluirá novos desafios e oportunidades 
importantes decorrentes de uma crescente 
globalização, de economias emergentes, da 
relocalização e do alargamento da UE. As 
questões relativas ao emprego incluirão o 
desemprego e o subemprego.

Incluirá novos desafios e oportunidades 
importantes decorrentes de uma crescente 
globalização, da transferência 
internacional de tecnologia, do papel das 
novas empresas, de economias 
emergentes, da relocalização e do 
alargamento da UE. As questões relativas 
ao emprego incluirão o desemprego e o 
subemprego.

Justificação

Num mundo cada vez mais globalizado, cumpre ter em conta os reptos e oportunidades que 
implicam a cada vez maior transferência internacional de tecnologia, bem como o papel das 
novas empresas, tanto em países desenvolvidos como em países emergentes e em economias 
em subdesenvolvimento.

Alteração 153
Anexo I, "Temas", tema 8 "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título 

"Actividades", ponto "Combinação de objectivos económicos, sociais e ambientais numa 
perspectiva europeia", travessão 2 bis (novo)

– A mudança ambiental global numa 
perspectiva interdisciplinar que inclua as 
interacções entre ecossistemas e sistemas 
sociais.

Justificação

Para compreender melhor as causas e as consequências da mudança ambiental global, é 
fundamental entender as interacções entre ecossistemas e sistemas sociais e as repercussões 
dessas interacções: dessa forma, dispor-se-á de mais elementos para avaliar com clareza as 
possíveis soluções para a resolução dos problemas que afectam a sustentabilidade do 
planeta.

Alteração 154
Anexo I, "Temas", tema 8 "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título 

"Actividades", ponto "Principais tendências na sociedade e suas implicações", título

Principais tendências na sociedade e suas
implicações

Principais tendências na sociedade, suas 
causas e suas implicações

Justificação

Para compreender as tendências da sociedade actual, bem como as implicações dessas 
tendências, é fundamental analisar as causas e a origem das mesmas.
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Alteração 155
Anexo I, "Temas", tema 8 "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título 

"Actividades", ponto "A Europa no mundo", parágrafo 1, parte introdutória

O objectivo é compreender as interacções e 
novas interdependências entre regiões do 
mundo e suas implicações para as regiões 
em causa, especialmente para a Europa, e a 
questão conexa do estudo de ameaças e 
riscos emergentes num contexto mundial e 
sua relação com os direitos humanos, as 
liberdades e o bem-estar. A investigação 
incidirá em duas linhas interligadas:

O objectivo é compreender as interacções e 
novas interdependências entre regiões do 
mundo, incluindo as relações 
interculturais e as interdependências das 
regiões em desenvolvimento e suas 
implicações para as regiões em causa, 
especialmente para a Europa, e a questão 
conexa do estudo de ameaças e riscos 
emergentes num contexto mundial e sua 
relação com os direitos humanos, as 
liberdades e o bem-estar. A investigação 
incidirá em duas linhas interligadas:

Justificação

Não devemos excluir o estudo das relações interculturais, bem como as interdependências 
das regiões em desenvolvimento que contribuem para entender melhor a evolução dessas 
regiões e a sua influência num mundo globalizado com especial atenção na Europa.

Alteração 156
Anexo I, "Temas", tema 8 "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título 

"Actividades", ponto "A Europa no mundo", parágrafo 1, travessão 2 

– Conflitos, suas causas e resolução; 
relação entre segurança e factores de 
destabilização, como a pobreza, a 
criminalidade, a degradação ambiental e a 
escassez de recursos; terrorismo, suas 
causas e consequências; políticas 
relacionadas com a segurança, sentimentos 
de insegurança e relações entre o meio civil 
e militar.

– Conflitos, suas causas e resolução; 
relação entre segurança e factores de 
destabilização, como a pobreza, as 
migrações, a criminalidade, a degradação 
ambiental e a escassez de recursos; 
terrorismo, suas causas e consequências; 
políticas relacionadas com a segurança, 
sentimentos de insegurança e relações entre 
o meio civil e militar.

Justificação

Devem incluir-se as migrações como factor de desestabilização.

Alteração 157
Anexo I, "Temas", tema 8 "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título 
"Actividades", ponto "A Europa no mundo", parágrafo 1, travessão 2 bis (novo)
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- A paz no contexto da União Europeia e 
do mundo: a paz como valor fundamental, 
suas consequências positivas na União 
Europeia e nas restantes regiões do 
mundo, os problemas decorrentes da 
ausência de paz (guerras, insegurança) e 
as relações entre as regiões como 
consequência da consecução da paz.

Justificação

A paz é e deve ser um valor fundamental tanto na União Europeia como no resto do mundo. 
A paz ou a ausência de paz determinam diferentes tipos de relações entre as regiões, tendo 
consequências negativas ou positivas que devem ser objecto de investigação e estudo.

Alteração 158
Anexo I, "Temas", tema 8 "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título 

"Actividades", ponto "A Europa no mundo", parágrafo 2

Em ambas as linhas, serão abordados o 
papel da Europa no mundo, o 
desenvolvimento do multilateralismo e do 
direito internacional, a promoção da 
democracia e dos direitos fundamentais, 
incluindo as suas diferentes noções, e a 
Europa tal como vista do exterior.

Nas três linhas, serão abordados o papel da 
Europa no mundo, o desenvolvimento do 
multilateralismo e do direito internacional, 
a promoção da democracia, da igualdade, 
da paz e dos direitos fundamentais, 
incluindo as suas diferentes noções, e a 
Europa tal como vista do exterior.

Justificação

A igualdade entre as pessoas em todos os âmbitos e com todos os matizes é um valor 
fundamental sem o qual as sociedades não podem evoluir e que, consequentemente, não deve 
ser deixado de parte.

A Europa tem um papel muito importante a desempenhar para a consecução da paz mundial.

Alteração 159
Anexo I, "Temas", tema 8 "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título 

"Actividades", ponto "O cidadão na União Europeia", parágrafo 1, parte introdutória

O cidadão na União Europeia A cidadania na União Europeia

No contexto do futuro desenvolvimento da 
UE, o objectivo é melhorar a compreensão 
das questões implicadas na criação de um 
sentimento de “propriedade” democrática, 
de participação activa dos cidadãos e de 
uma governação efectiva e democrática e, 

No contexto do futuro desenvolvimento da 
UE, o objectivo é melhorar a compreensão 
das questões implicadas na criação de um 
sentimento de “propriedade” democrática, 
de participação activa e paritária dos 
cidadãos e de uma governação efectiva e 
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finalmente, uma melhor compreensão da 
diversidade e dos pontos comuns europeus 
em termos de cultura, instituições, direito, 
história, língua e valores. A investigação 
incidirá em: 

democrática e, finalmente, uma melhor 
compreensão da diversidade e dos pontos 
comuns europeus em termos de cultura, 
instituições, direito, história, língua e 
valores e a evolução histórica da 
identidade europeia. A investigação 
incidirá em;

Justificação

A participação entre homens e mulheres deve ser equilibrada para conseguir uma 
representação real da sociedade.

A presente alteração tem em conta a importância do estudo da evolução histórica da 
identidade europeia para compreender melhor os pontos de convergência e as diferenças 
existentes na Europa e traduzir o seu pluralismo e a sua riqueza cultural.

Alteração 160
Anexo I, "Temas", tema 8 "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título 

"Actividades", ponto "O cidadão na União Europeia", parágrafo 1, travessão 1

– participação (incluindo os jovens), 
representação, responsabilização e 
legitimidade; esfera pública europeia, 
meios de comunicação social e 
democracia; várias formas de governação 
na UE e processos políticos; papel da 
sociedade civil; cidadania e direitos e 
valores da população em relação a estes 
aspectos;

 – participação (incluindo os jovens e a 
participação paritária), representação, 
incluindo o tender para uma 
representação o mais directa possível, 
responsabilização e legitimidade; esfera 
pública europeia, meios de comunicação 
social e democracia; várias formas de 
governação na UE e processos políticos; 
papel da sociedade civil; cidadania e 
direitos e valores da população em relação 
a estes aspectos;

Justificação

Não haverá participação efectiva se esta não for paritária.

A democracia real poderá ser obtida mediante uma representação o mais directa possível: 
desta forma não existirão praticamente obstáculos entre os cidadãos e os seus representantes 
políticos.

Alteração 161
Anexo I, "Temas", tema 8 "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título 

"Actividades", ponto "Actividades prospectivas", travessão 1

– Prospectiva socioeconómica vasta sobre  – Prospectiva socioeconómica vasta sobre 
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um número limitado de desafios e 
oportunidades fundamentais para a UE, 
explorando questões como o futuro e 
implicações do envelhecimento, migração, 
globalização dos conhecimentos, evolução 
da criminalidade e riscos importantes;

um número limitado de desafios e 
oportunidades fundamentais para a UE, 
explorando questões como o futuro e 
implicações do envelhecimento, migração, 
globalização dos conhecimentos, evolução 
da criminalidade e riscos importantes, bem 
como a dimensão social da mudança 
ambiental global;

Justificação

A presente alteração visa sublinhar a importância do estudo e da investigação da dimensão 
social da mudança ambiental global.

Alteração 162
Anexo I, "Temas", tema 8 "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título 

"Actividades", ponto "Actividades prospectivas", travessão 2

– Prospectiva temática mais orientada 
sobre os progressos em domínios de 
investigação emergentes ou que atravessam 
as fronteiras dos domínios existentes, bem 
como sobre o futuro das disciplinas 
científicas;

– Prospectiva temática mais orientada 
sobre os progressos em domínios de 
investigação emergentes ou que atravessam 
as fronteiras dos domínios existentes, como 
os fenómenos colectivos, os sistemas 
complexos e as redes complexas, bem 
como sobre o futuro das disciplinas 
científicas;

Justificação

É conveniente especificar alguns campos de investigação emergente de especial relevância 
actual no âmbito das novas perspectivas das ciências sociais.

Alteração 163
Anexo I, "Temas", tema 8 "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título 

"Necessidades emergentes e necessidades políticas imprevistas"

A investigação sobre necessidades 
emergentes proporcionará um espaço para 
os investigadores identificarem e 
estudarem desafios no domínio da 
investigação não especificados 
anteriormente. Incentivará o pensamento 
inovador sobre desafios que a Europa 
enfrenta e que não têm sido amplamente 
discutidos até à data ou outras 
combinações relevantes de questões, 

A investigação sobre necessidades 
emergentes proporcionará um espaço para 
os investigadores identificarem e 
estudarem desafios no domínio da 
investigação não especificados 
anteriormente. Incentivará o pensamento 
inovador sobre desafios que a Europa 
enfrenta e que não têm sido amplamente 
discutidos até à data ou outras 
combinações relevantes de questões, 
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perspectivas e disciplinas. Será também 
realizada investigação para responder a 
necessidades políticas imprevistas, em 
estreita consulta com as partes envolvidas 
nessas políticas.

perspectivas e disciplinas. Será também 
realizada investigação para responder a 
necessidades políticas imprevistas, em 
estreita consulta com as partes envolvidas 
nessas políticas. Será desenvolvida uma 
actividade específica que permita integrar 
nas ciências sociais perspectivas, 
conceitos e metodologias de outras 
disciplinas científicas (ciências naturais, 
da informática, cognitivas, etc.)

Justificação

A compreensão dos fenómenos sociais beneficia actualmente, em larga medida, dos conceitos 
e métodos desenvolvidos noutras ciências. Essa tendência merece um incentivo europeu no 
âmbito de uma actividade orientada para as investigações emergentes, como as que se 
apresentam noutros temas. A temática específica da “dinâmica cultural” abordada no 
programa NEST do 6FP constitui um precedente nesta direcção.

Alteração 164
Anexo I, "Temas", tema 9, secção 9.1, "Segurança", título "Abordagem", parágrafo 6

É fortemente incentivada a participação das 
pequenas e empresas médias (PME) nestas 
actividades, bem como de autoridades e 
organizações responsáveis pela segurança 
dos cidadãos. A agenda de investigação a 
mais longo prazo elaborada pelo Conselho 
Consultivo Europeu de Investigação sobre 
Segurança (CCEIS) apoiará a definição do 
conteúdo e estrutura da investigação no 
âmbito deste tema.

É fortemente incentivada a participação 
das pequenas e empresas médias (PME) 
nestas actividades, bem como de 
autoridades e organizações responsáveis 
pela segurança dos cidadãos. 
Precisamente, para reforçar a 
participação das PME nas actividades de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 
e inovação, ser-lhes-á atribuído 20% do 
orçamento previsto para este tema 
prioritário. A agenda de investigação a 
mais longo prazo elaborada pelo Conselho 
Consultivo Europeu de Investigação sobre 
Segurança (CCEIS) apoiará a definição do 
conteúdo e estrutura da investigação no 
âmbito deste tema.

Justificação

A fim de contribuir verdadeiramente para a participação das PME nestes domínios, é 
necessário fixar um limiar da ajuda no âmbito deste tema prioritário.

Alteração 165
Anexo I, "Temas", tema 9, secção 9.1, "Segurança", parágrafo 6 bis (novo)
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Serão desenvolvidas actividades de 
informação e divulgação científica de 
cada uma das actividades desenvolvidas 
no âmbito deste tema prioritário.

Justificação

Na medida do possível, cumpre levar a cabo a divulgação aqui proposta a fim de dar a 
conhecer as actividades que são financiadas através do Sétimo Programa-Quadro.

Alteração 166
Anexo I, "Temas", tema 9, secção 9.1, "Segurança", título "Actividades", ponto " Segurança 

das infra-estruturas e serviços de utilidade pública"

• As actividades concentrar-se-ão em alvos 
de um incidente, entre os quais, por 
exemplo, locais de realização de eventos 
em larga escala, locais de importância 
política (por exemplo, edifícios de 
parlamentos) ou simbólica significativa 
(por exemplo, determinados monumentos) 
e serviços de utilidade pública nos sectores 
da energia (incluindo petróleo, 
electricidade e gás), água, transportes 
(incluindo ar, mar e terra), comunicações 
(incluindo a radiodifusão), finanças, 
administração, saúde pública, etc. É 
necessária uma série de capacidades para 
fazer face a esta área de missão, muitas das 
quais estão primariamente relacionadas 
com as fase "protecção", mas também com 
a fase "preparação". O objectivo é não só 
evitar um incidente como também atenuar 
as suas consequências potenciais. Para fins 
de constituição das capacidades 
necessárias, a ênfase será colocada em 
questões como: análise e avaliação das 
vulnerabilidades da infra-estrutura física e 
das suas operações; securização de actuais 
e futuras infra-estruturas, sistemas e 
serviços públicos e privados ligados em 
rede e de importância crítica, no que diz 
respeito às suas componentes físicas e 
funcionais; sistemas de controlo e alerta 
para permitir uma resposta rápida em caso 
de incidente e protecção contra os efeitos 
em cascata de um incidente.

• As actividades concentrar-se-ão em 
catástrofes e em alvos de um incidente, 
entre os quais, por exemplo, locais de 
realização de eventos em larga escala, 
locais de importância política (por 
exemplo, edifícios de parlamentos) ou 
simbólica significativa (por exemplo, 
determinados monumentos) e serviços de 
utilidade pública nos sectores da energia 
(incluindo petróleo, electricidade e gás), 
água, transportes (incluindo ar, mar e 
terra), comunicações (incluindo a 
radiodifusão), finanças, administração, 
saúde pública, etc. É necessária uma série 
de capacidades para fazer face a esta área 
de missão, muitas das quais estão 
primariamente relacionadas com as fase 
"protecção", mas também com a fase 
"preparação". O objectivo é não só evitar 
um incidente como também atenuar as suas 
consequências potenciais. Para fins de 
constituição das capacidades necessárias, a 
ênfase será colocada em questões como: 
análise e avaliação das vulnerabilidades da 
infra-estrutura física e das suas operações; 
securização de actuais e futuras infra-
estruturas, sistemas e serviços públicos e 
privados ligados em rede e de importância 
crítica, no que diz respeito às suas 
componentes físicas e funcionais; sistemas 
de controlo e alerta para permitir uma 
resposta rápida em caso de incidente e 
protecção contra os efeitos em cascata de 
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um incidente.

Justificação

É pertinente citar em primeiro lugar as incidências das catástrofes.

Alteração 167
Anexo I, "Temas", tema 9, secção 9.1, "Segurança", título "Actividades", ponto "Integração e 

interoperabilidade dos sistemas de segurança", título

• Integração e interoperabilidade dos 
sistemas de segurança

• Integração, interligação e 
interoperabilidade dos sistemas de 
segurança

Justificação

Para que se produza o efeito de interoperabilidade desejável nos sistemas de segurança, 
cumpre garantir que se encontrem correctamente ligados entre si.

Alteração 168
Anexo I, "Temas", tema 9, secção 9.1, "Segurança", título "Actividades", ponto "Segurança e 

sociedade"

• Segurança e sociedade: As 
actividades são de natureza transversal e 
deveriam ser conduzidas através da 
interacção entre ciências naturais, 
tecnologias e outras ciências, 
nomeadamente ciências políticas, sociais e 
humanas. A incidência será em análises 
culturais e socioeconómicas orientadas, 
criação de cenários e outras actividades de 
investigação relacionados com assuntos 
como: a segurança como um conceito em 
evolução (análises aprofundadas das 
necessidades relativas à segurança, a fim 
de definir os principais requisitos 
funcionais para apreensão do panorama 
flutuante no domínio da segurança); 
vulnerabilidades e novas ameaças (por 
exemplo, no domínio do terrorismo e do 
crime organizado); atitude dos cidadãos em 
situações de crise (por exemplo, percepção 
do terrorismo e do crime, comportamento 
das multidões, compreensão e aceitação 
públicas dos controlos de segurança 

• Segurança (security and safety) e 
sociedade: As actividades são de natureza 
transversal e deveriam ser conduzidas 
através da interacção entre ciências 
naturais, tecnologias e outras ciências, 
nomeadamente ciências políticas, sociais e 
humanas. A incidência será em análises 
culturais e socioeconómicas orientadas, 
criação de cenários e outras actividades de 
investigação relacionados com assuntos 
como: a dimensão cultural, social e 
económica da segurança, a segurança 
como um conceito em evolução (análises 
aprofundadas das necessidades relativas à 
segurança, a fim de definir os principais 
requisitos funcionais para apreensão do 
panorama flutuante no domínio da 
segurança); vulnerabilidades suscitadas 
pelas catástrofes e novas ameaças (por 
exemplo, no domínio do terrorismo e do 
crime organizado); atitude dos cidadãos em 
situações de crise (por exemplo, percepção 
do terrorismo e do crime, comportamento 
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extrínseca e intrínseca); preparação e 
capacidade de reacção do cidadão em caso 
de ataques terroristas; questões 
relacionadas com a comunicação entre 
autoridades e cidadãos em situações de 
crise; sensibilização do público para as 
ameaças; orientação dos cidadãos sobre os 
sistemas internos de aconselhamento e 
assistência em matéria de segurança a nível 
dos Estados-Membros e da UE; análises 
comportamentais, psicológicas e outras 
análises relevantes de infractores 
terroristas; questões éticas no que diz 
respeito à protecção dos dados pessoais e à 
integridade da informação. A investigação 
será também orientada para o 
desenvolvimento de indicadores 
estatísticos sobre a criminalidade, a fim de 
permitir avaliações da evolução nesta 
matéria.

das multidões, compreensão e aceitação 
públicas dos controlos de segurança 
extrínseca e intrínseca); preparação e 
capacidade de reacção do cidadão em caso 
de ataques terroristas; questões 
relacionadas com a comunicação entre 
autoridades e cidadãos em situações de 
crise; sensibilização do público para as 
ameaças; orientação dos cidadãos sobre os 
sistemas internos de aconselhamento e 
assistência em matéria de segurança a nível 
dos Estados-Membros e da UE; análises 
comportamentais, psicológicas e outras 
análises relevantes de infractores 
terroristas; questões éticas no que diz 
respeito à protecção dos dados pessoais e à 
integridade da informação. A investigação 
será também orientada para o 
desenvolvimento de indicadores 
estatísticos sobre a criminalidade, a fim de 
permitir avaliações da evolução nesta 
matéria.

Justificação

Sabe-se que, em língua inglesa "security" e "safety" têm sentidos diferentes. A presente 
alteração visa a que o subtítulo inclua também a menção em inglês a fim de não limitar as 
interpretações sobre o âmbito de acção deste parágrafo.

Alteração 169
Anexo I, "Temas", tema 9, secção 9.1, "Segurança", título "Cooperação internacional", 

parágrafo 2

Serão consideradas acções de cooperação 
internacional específicas em caso de 
benefícios mútuos, em consonância com a 
política de segurança da UE, como a 
investigação referente a actividades de 
segurança de aplicabilidade global.

Serão consideradas acções de cooperação 
internacional específicas em caso de 
benefícios mútuos, em consonância com a 
política de segurança da UE, como a 
investigação referente a actividades de 
segurança de aplicabilidade global em 
segurança e catástrofes.

Justificação

É conveniente especificar, também em matéria de cooperação internacional, os dois 
principais pontos do parágrafo.
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Alteração 170
Anexo I, "Temas", tema 9, secção 9.1, "Segurança", título"Resposta a necessidades 

emergentes e a necessidades políticas imprevistas"

O tema “Investigação sobre segurança” é, 
por natureza e intenção, flexível. As 
actividades permitirão contemplar ameaças 
futuras à segurança ainda desconhecidas e 
necessidades políticas conexas que possam 
surgir. Esta flexibilidade complementará o 
carácter orientado para missões das 
actividades de investigação 
supramencionadas.

O tema “Investigação sobre segurança” é, 
por natureza e intenção, flexível. As 
actividades permitirão contemplar 
catástrofes e ameaças futuras à segurança 
ainda desconhecidas e necessidades 
políticas conexas que possam surgir. Esta 
flexibilidade complementará o carácter 
orientado para missões das actividades de 
investigação supramencionadas.

Justificação

É pertinente referir igualmente a adaptação às catástrofes.

Alteração 171
Anexo I, "Temas", tema 9, secção 9.2, "Espaço", título "Actividades", ponto "Aplicações 

espaciais ao serviço da sociedade europeia", travessão 1 "Vigilância Global do Ambiente e da 
Segurança (GMES)"

O objectivo é desenvolver sistemas 
adequados de monitorização e alerta 
precoce por satélite como fontes de dados 
únicas e disponíveis a nível global, bem 
como consolidar e incentivar a evolução da 
sua utilização operacional. Este programa 
dará igualmente apoio ao desenvolvimento 
dos serviços operacionais GMES, que 
permitem aos decisores uma melhor 
antecipação ou atenuação de situações de 
crise e de questões relacionadas com a 
gestão do ambiente e da segurança. As 
actividades de investigação deveriam 
contribuir principalmente para uma 
utilização optimizada dos dados GMES 
recolhidos por fontes espaciais e para a 
integração desses dados com dados de 
outros sistemas de observação, com vista à 
formação de produtos complexos 
concebidos para fornecer informações e 
serviços personalizados a utilizadores 
finais através de uma eficiente integração 
dos dados e gestão da informação. As 
actividades de investigação deveriam 
também contribuir para melhorar as 

O objectivo é desenvolver sistemas 
adequados de monitorização e alerta 
precoce por satélite como fontes de dados 
únicas e disponíveis a nível global, bem 
como consolidar e incentivar a evolução da 
sua utilização operacional. Este programa 
dará igualmente apoio ao desenvolvimento 
dos serviços operacionais GMES, que 
permitem aos decisores uma melhor 
antecipação ou atenuação de situações de 
crise e de questões relacionadas com a 
gestão do ambiente, da segurança e com a 
gestão de catástrofes naturais. As 
actividades de investigação deveriam 
contribuir principalmente para uma 
utilização optimizada dos dados GMES 
recolhidos por fontes espaciais e para a 
integração desses dados com dados de 
outros sistemas de observação, com vista à 
formação de produtos complexos 
concebidos para fornecer informações e 
serviços personalizados a utilizadores 
finais através de uma eficiente integração 
dos dados e gestão da informação. As 
actividades de investigação deveriam 
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técnicas de monitorização e tecnologias de 
instrumentação associadas, para 
desenvolver, quando necessário, novos 
sistemas de base espacial ou para melhorar 
a interoperabilidade de sistemas existentes, 
bem como permitir a sua utilização em 
serviços (pré-)operacionais que satisfaçam 
tipos específicos de procura.

também contribuir para melhorar as 
técnicas de monitorização e tecnologias de 
instrumentação associadas, para 
desenvolver, quando necessário, novos 
sistemas de base espacial ou para melhorar 
a interoperabilidade de sistemas existentes, 
bem como permitir a sua utilização em 
serviços (pré-)operacionais que satisfaçam 
tipos específicos de procura.

Justificação

Foi demonstrado que o controlo e a vigilância por satélite podem ser muito eficazes para a 
prevenção e a gestão das catástrofes naturais.

Alteração 172
Anexo III, título "Iniciativas tecnológicas conjuntas", parágrafo 1

As áreas de investigação de um primeiro 
grupo de iniciativas tecnológicas conjuntas 
são identificadas a seguir, com base nos 
critérios expostos no anexo I. Estas 
iniciativas tecnológicas conjuntas visam 
desafios muito diversos. Em consequência, 
as estruturas devem ser definidas caso a 
caso, de modo a contemplarem as 
características específicas da área de 
investigação em causa. Em cada caso, será 
identificada uma estrutura específica para a 
implementação da agenda de investigação 
da iniciativa tecnológica conjunta, tal como 
acordada, para fins de reunião dos 
investimentos públicos e privados 
necessários e para a coordenação dos 
esforços europeus. A Comissão atribuirá 
um montante para a implementação da 
agenda de investigação com base numa 
proposta separada (por exemplo, com base 
no artigo 171º do Tratado). Outras 
iniciativas tecnológicas conjuntas poderão 
ser identificadas em função dos critérios 
descritos no anexo I e ser propostas durante 
a execução do 7º programa-quadro.

As áreas de investigação de um primeiro 
grupo indicativo de iniciativas tecnológicas 
conjuntas são identificadas a seguir, com 
base nos critérios expostos no anexo I. 
Estas iniciativas tecnológicas conjuntas 
visam desafios muito diversos. Em 
consequência, as estruturas devem ser 
definidas caso a caso, de modo a 
contemplarem as características específicas 
da área de investigação em causa. Em cada 
caso, será identificada uma estrutura 
específica para a implementação da agenda 
de investigação da iniciativa tecnológica 
conjunta, tal como acordada, para fins de 
reunião dos investimentos públicos e 
privados necessários e para a coordenação 
dos esforços europeus. Será dada 
prioridade às iniciativas que, a nível de 
objectivos, resultem do trabalho das 
plataformas tecnológicas europeias e 
garantam uma organização eficaz e a 
preparação de empresas comuns para 
gerir os investimentos do sector privado e 
o financiamento público europeu e 
nacional, incluindo as contribuições em 
capital e as subvenções do programa-
quadro de investigação. A Comissão 
atribuirá um montante para a 
implementação da agenda de investigação 
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com base numa proposta separada (por 
exemplo, com base no artigo 171º do 
Tratado). Outras iniciativas tecnológicas 
conjuntas poderão ser identificadas em 
função dos critérios descritos no anexo I e 
ser propostas durante a execução do 
7º programa-quadro.

Justificação

As iniciativas tecnológicas conjuntas, estruturadas nos termos do artigo 171º, requerem a 
criação de empresas comuns. A capacidade de organização e de gestão deve constituir uma 
prioridade para estabelecer as decisões de participação comunitária.

Alteração 173
Anexo III, título "Mecanismo de Financiamento da Partilha de Riscos", parágrafo 1

De acordo com o anexo II, a Comunidade 
concederá uma subvenção (acção de 
coordenação e apoio) ao Banco Europeu do 
Investimento (BEI). Essa subvenção 
contribuirá para o objectivo da 
Comunidade de promoção do investimento 
do sector privado em investigação, ao 
aumentar a capacidade do Banco para gerir 
o risco, permitindo-lhe assim: i) conceder 
um maior volume de empréstimos para um 
determinado nível de risco e ii) financiar 
acções europeias de IDT mais arriscadas 
do que seria possível sem esse apoio 
comunitário. 

De acordo com o anexo II, a Comunidade 
concederá uma subvenção (acção de 
coordenação e apoio) ao Banco Europeu do 
Investimento (BEI). Essa subvenção terá 
como objectivo contribuir para o objectivo 
da Comunidade de simplificação e 
promoção do investimento do sector 
privado em investigação, ao aumentar a 
capacidade do Banco para gerir o risco, 
permitindo-lhe assim: i) conceder um 
maior volume de empréstimos do BEI e de 
outros intermediários financeiros para um 
determinado nível de risco e ii) financiar 
acções europeias de IDT mais arriscadas 
do que seria possível sem esse apoio 
comunitário. 

Alteração 174
Anexo III, título "Mecanismo de Financiamento da Partilha de Riscos", parágrafo 2

O BEI emprestará fundos obtidos nos 
mercados financeiros internacionais, de 
acordo com as suas regras, regulamentos e 
procedimentos habituais. Utilizará então 
essa subvenção, bem como os seus 
próprios fundos, para o provimento e 
afectação de capitais a nível interno, a fim 
de cobrir uma parte dos riscos associados 
aos empréstimos concedidos a grandes 

O BEI emprestará fundos obtidos nos 
mercados financeiros internacionais, de 
acordo com as suas regras, regulamentos e 
procedimentos habituais. Utilizará então 
essa subvenção, bem como os seus 
próprios fundos, para o provimento e 
afectação de capitais a nível interno, a fim 
de cobrir uma parte dos riscos associados 
aos empréstimos concedidos a acções 
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acções europeias de IDT elegíveis. europeias de IDT elegíveis.

Alteração 175
Anexo III, título "Mecanismo de Financiamento da Partilha de Riscos", parágrafo 5, ponto 2

• A elegibilidade de grandes acções 
europeias de IDT. A regra geral é que as
iniciativas tecnológicas conjuntas e 
grandes projectos em colaboração 
financiados pela Comunidade ao abrigo das 
actividades e temas contributores do 
presente programa específico serão 
automaticamente elegíveis. Outros 
grandes projectos europeus em 
colaboração, como o EUREKA, poderiam 
igualmente ser considerados. De acordo 
com as regras adoptadas nos termos do 
artigo 167° do Tratado, a convenção de 
subvenção estabelecerá também as 
modalidades processuais e garantirá à 
Comunidade a possibilidade de vetar, em 
determinadas circunstâncias, a utilização 
da subvenção para a provisão de um 
empréstimo proposto pelo BEI.

• A elegibilidade de grandes acções 
europeias de IDT. As acções de gestão das 
empresas comuns decorrentes das
iniciativas tecnológicas conjuntas e 
grandes projectos em colaboração 
financiados pela Comunidade ao abrigo das 
actividades e temas contributores do 
presente programa específico serão acções 
prioritárias para a utilização deste 
instrumento financeiro. A contribuição 
comunitária ao BEI deverá ter como 
contrapartida uma estrutura de trabalho 
que facilite a implementação de projectos 
e/ou de infra-estruturas de investigação 
mediante um acesso ao mercado de 
capital, sob a forma de créditos ou de 
capital risco. Para tal, o BEI poderá 
utilizar outros instrumentos (FEI) e 
outros intermediários financeiros.

Justificação

A subvenção ao BEI deverá ser enquadrada no âmbito do objectivo de facilitar o acesso ao 
financiamento privado no domínio da I+D. O BEI deverá estruturar a sua organização 
específica abrindo a possibilidade de co-participação a outras entidades e intermediários 
financeiros. Deverá envidar-se um esforço especial para facilitar o acesso às PME.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Para a Europa da Inovação e do Conhecimento
A UE deve aspirar à excelência e, para tal, é fundamental que se empenhe num ambicioso 
sistema de investigação, desenvolvimento e inovação 

O Conselho Europeu de Lisboa propôs uma estratégia tendente a um novo modelo de 
crescimento económico, respeitador do ambiente e de progresso, cujas principais ferramentas 
seriam a investigação científica, o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Posteriormente, 
o Conselho Europeu de Barcelona propôs o objectivo de aumentar a despesa global em I+D e 
inovação para 3% do PIB da UE até 2010 (2/3 do sector privado e o 1/3 restante do sector 
público).

Tendo como referência o relatório Kok1, o relatório Locatelli2 estabelece os requisitos para 
que a UE possa cumprir os objectivos definidos para 2010: estimular o investimento privado 
na investigação, aumentar os recursos humanos até 8 investigadores(as) por cada 1 000 
trabalhadores activos - o que equivale a 700 000 novos(as) investigadores(as), apoiar a 
investigação fundamental de qualidade, melhorar as ligações entre o mundo da investigação e 
o mundo da empresa, em especial com as PME, estabelecer melhores vias de coordenação 
entre as políticas de investigação à escala europeia (incluindo o Banco Europeu de 
Investimento), nacional e regional e simplificar a burocracia e os procedimentos 
correspondentes às acções.

Com base em todos estes elementos, em Abril de 2005, a Comissão Europeia apresentou a sua 
proposta para o Sétimo Programa-Quadro (7ºPQ) com um orçamento de 72,7 mil milhões de 
euros para o período 2007-2013 (o que equivale ao dobro do orçamento do 7ºPQ), em 
consonância com o Relatório Boege que recebeu um forte apoio do Parlamento Europeu.

No atinente aos conteúdos do 7ºPQ, o Parlamento Europeu manifesta-se, de um modo geral, 
de acordo com a proposta da Comissão e sublinha claramente que só preservando o nível de 
financiamento proposto pela Comissão e pelo Parlamento se poderá garantir a consecução dos 
objectivos definidos.

Todavia, o acordo do Conselho Europeu de Dezembro de 2005 e o acordo entre Conselho e 
Parlamento para as Perspectivas Financeiras 2007-2013 atribuem dotações para o 7ºPQ quase 
30% inferiores às previstas pela Comissão Europeia na sua proposta inicial, muito embora 
esse acordo inclua uma proposta de revisão radical do orçamento comunitário em 2009. 
Actualmente, a Comissão e o Conselho deverão pôr-se de acordo com o Parlamento a fim de 
possibilitar um aumento substancial das dotações, de acordo com as necessidades do 7ºPQ e, 
nomeadamente, do programa específico em apreço, para cumprir os seus objectivos.

O programa específico “Cooperação” representa, relativamente à proposta inicial da 
Comissão, 61% do orçamento global do 7ºPQ. Com ele, pretende-se que a UE consiga obter 
uma posição de liderança em determinados domínios científicos, tecnológicos e estratégicos, 
mediante o apoio à cooperação entre universidades, centros de investigação, indústria e 

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Textos adoptados, P6_TA (2005) 0077
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demais instituições, tanto no interior da UE como em países terceiros. A proposta da 
Comissão inclui nove áreas temáticas prioritárias que apresentam um importante grau de 
continuidade relativamente ao 6ºPQ e propõe melhorias nas abordagens que permitirão aos 
grupos de investigação aceder com maior facilidade aos programas.

A relatora declara-se, de um modo geral, de acordo com a estrutura e o conteúdo da proposta 
da Comissão, considerando, todavia, que é fundamental dar uma resposta adequada às 
seguintes questões:

Pluridisciplinaridade e interdisciplinaridade. Para obter progressos científicos importantes, 
é extremamente eficaz promover abordagens conjuntas aplicáveis a questões tecnológicas e 
científicas relevantes para mais de um tema e, no caso da interdisciplinaridade, abordar 
determinados problemas complexos das prioridades temáticas a partir de diversas disciplinas 
ao mesmo tempo.

Reforçar o papel da indústria através das Plataformas Tecnológicas. Para alcançar os 
objectivos do Conselho de Barcelona e reforçar a competitividade, é fundamental estruturar o 
diálogo e a cooperação com a indústria e entre esta e os centros de investigação.

Iniciativas Tecnológicas Conjuntas. Há, sobretudo, que dar continuidade às plataformas 
tecnológicas que, num número limitado de casos, podem evoluir para a constituição de 
parcerias público/privadas de maior nível de integração, alcance e duração, geridas por 
empresas comuns cuja contribuição em capital, por parte da Comissão, deverá ser objecto de 
um parecer do Parlamento Europeu, como estipulado no artigo 171º. Posto que se trata de 
novos instrumentos de gestão técnica e financeira e de participação no programa específico 
“Cooperação”, a Comissão deverá criar mecanismos de gestão que assegurem o cumprimento 
dos critérios, a transparência em matéria de prioridades, a gestão correcta e eficaz e informar 
periodicamente o Parlamento sobre todos esses aspectos.

Participação das PME. É necessário criar mecanismos que assegurem a participação efectiva 
das PME nas acções e nos projectos dos temas prioritários do programa específico  
"Cooperação”. A proposta da Comissão deve ser definida com maior rigor nos seguintes 
aspectos:

a) Definir objectivos concretos de participação, tanto ao nível da participação como ao nível 
do orçamento do programa específico “Cooperação” (20%);
b) Procurar a maior contribuição possível de todos os fundos comunitários, incluindo o BEI 
(Banco Europeu de Investimento) e o FEI (Fundo Europeu de Investimentos), para o 
financiamento de projectos que prevejam a participação de PME;
c) Estabelecer mecanismos para a formação de agrupamentos regionais, temáticos ou 
territoriais que permitam aumentar a sua capacidade de participação;
d) Melhorar e simplificar os procedimentos administrativos.

Neste contexto, é importante estabelecer mecanismos específicos de coordenação com o 
programa específico “Capacidades” e com o programa "Competitividade e Inovação".

Complementaridade e sinergia. É importante reforçar a complementaridade e a sinergia 
entre o programa específico “Cooperação” e outros programas e acções comunitários, como o 
programa "Competitividade e Inovação", os Fundos Estruturais e outros susceptíveis de 
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financiar acções, infra-estruturas ou projectos de investigação, desenvolvimento ou inovação.

Na prática, este aspecto não é fácil de implementar devido às restrições prevista nos 
regulamentos de que nos dotámos para a utilização dos referidos fundos e para a gestão dos 
programas mencionados. Propõe-se um procedimento para a apresentação de propostas 
integradas com base numa soma dos esforços, sem os duplicar. Este ponto deve ser incluído 
nas regras de participação.

Revisão do orçamento. Dado que o acordo alcançado pelo Parlamento e o Conselho sobre as 
Perspectivas Financeiras 2007-2013 não prevê os meios financeiros necessários para atingir 
plenamente os objectivos do 7ºPQ e, em especial, do programa específico “Cooperação”, a 
relatora propõe que, no âmbito da revisão do quadro financeiro que terá lugar em 2009, se 
apresente uma proposta coerente com as ambições da UE neste domínio.

Resposta a novas necessidades e oportunidades. O programa específico “Cooperação” deve 
ser suficientemente aberto e flexível para responder às necessidades dos domínios em que os 
progressos são muito rápidos, em mutação e de difícil previsão num horizonte de 7 anos, bem 
como para dar resposta a todas as necessidades políticas que surjam na sequência de 
acontecimentos imprevistos e que requeiram uma reacção rápida, como epidemias, etc.

Coordenação com os Estados-Membros. Devem reforçar-se os mecanismos de coordenação 
dos programas de investigação, desenvolvimento e inovação dos Estados-Membros e das 
regiões com o programa-quadro e, em especial, com o programa especifico em apreço, a fim 
de obter uma optimização dos recursos financeiros, uma soma de esforços (sem os duplicar) e 
construir um verdadeiro Espaço Europeu da Investigação.

O Espaço Europeu da Investigação
Cumpre reforçar o princípio segundo o qual deve dar-se prioridade às acções de âmbito 
comunitário relativamente ao método intergovernamental, isto é, só favorecer a cooperação 
intergovernamental, por exemplo, no contexto de ERA NET, se as acções coincidirem com os 
objectivos estabelecidos no 7ºPQ e se os proponentes facilitarem e assegurarem a 
possibilidade de outros actores de outros Estados-Membros participarem em condições de 
igualdade. 

As universidades como rede essencial de centros de investigação e de formação. Na UE, 
mais de 60% da investigação é realizada nas universidades, onde, por sua vez, recebe 
formação a imensa maioria do pessoal investigador. Trata-se de outro elemento importante a 
destacar no relatório e a ter em conta em futuras decisões a adoptar eventualmente em matéria 
de organização da ciência e da tecnologia na UE e no âmbito da criação de novas instituições 
de investigação de excelência, como um futuro Instituto Tecnológico Europeu.

Transferência de tecnologia. São bem conhecidas as dificuldades existentes na ligação entre 
o mundo da investigação e as empresas (nos dois sentidos). Devem prever-se e reforçar-se 
mecanismos e incentivos para que essa transferência de conhecimentos, capacidades e 
tecnologias leve a que os resultados da investigação possam ser conhecidos, assimilados e 
utilizados pelas empresas, sobretudo as PME. 

Cooperação internacional. A cooperação com países terceiros deve ser abordada com base 
nos temas para os quais essa cooperação representa um valor acrescentado importante e 
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centrar-se em dois aspectos: com países industrializados, sobre temas específicos de interesse 
comum que se inscrevam prioritariamente nas temáticas do programa em apreço; com países 
em desenvolvimento, sobre projectos com objectivos tendentes a promover melhorias no 
desenvolvimento económico, na saúde, no bem-estar social e na sustentabilidade ambiental.

Redução do fosso tecnológico. Os dados estatísticos revelam que as disparidades 
tecnológicas entre os diferentes países e regiões da UE são maiores do que as disparidades 
económicas ou de qualidade de vida. Por esse motivo, o programa específico “Cooperação” 
deve prestar uma especial atenção ao aumento da convergência entre os países e regiões da 
UE em matéria de ciência e tecnologia, através de medidas efectivas que permitam reduzir o 
fosso tecnológico entre os diferentes territórios.

Divulgação científica. O programa específico “Cooperação” deve também contribuir para a 
divulgação científica a fim de aproximar a ciência e a tecnologia da sociedade, aspecto que 
deve ser previsto na elaboração e na execução dos projectos

O papel do Parlamento. O PE deve ter um papel mais relevante no seguimento e no controlo 
da execução do PQ e, em especial, do programa específico em apreço. O PE deve ter 
conhecimento e emitir parecer sobre o programa de trabalho previsto no artigo 6º, sobre 
qualquer ajustamento do mesmo, bem como sobre a repartição orçamental.

Instrumentos de financiamento com o BEI. A proposta da Comissão estabelece uma 
subvenção ao BEI. Essa subvenção deveria ter como objectivo contribuir em larga medida 
para facilitar e promover os investimentos do sector privado em I+D. O Mecanismo de 
Financiamento da Partilha de Riscos pode ter limitações no alcance (só créditos) e no volume 
(só grandes projectos), pelo que se deveriam explorar todas as possibilidades de acção 
conjunta com o BEI e o FEI, quando necessário, para alcançar, proporcionalmente ao esforço 
público que representa o programa-quadro, o objectivo definido na Cimeira de Barcelona de 
que 2/3 do investimento provenha do sector privado. Deverão envidar-se todos os esforços 
para assegurar que a oferta financeira do BEI, neste novo âmbito, responde e apoia a procura 
que deverá ser estimulada através do trabalho com as Plataformas Tecnológicas e as 
Iniciativas Tecnológicas Conjuntas.


