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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta específica de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao PQ 
Horizonte 2020 tem por objetivo reunir, num único programa, todos os financiamentos da UE 
destinados à investigação e à inovação e complementa o Regulamento-Quadro sobre o 
Horizonte 2020.

A relatora congratula-se com a proposta e manifesta-se firmemente a favor do empenho na 
busca de excelência no domínio científico como principal critério de financiamento. No 
entanto, a relatora defende que a candidatura a fundos tem de ser mais acessível e mais fácil.  
Por conseguinte, a relatora acolhe favoravelmente a atenção dispensada à simplificação dos 
processos de candidatura, considerando, porém, que esta deverá ir além da proposta da 
Comissão. 

Além disso, a relatora defende que o PQ Horizonte 2020 deve complementar outros 
programas europeus, nomeadamente o Programa Erasmus para Todos e que deve ser dada 
mais ênfase ao papel desempenhado pela investigação académica no desenvolvimento de 
PME dinâmicas. Ademais, a investigação sobre o património cultural europeu, incluída em 
programas anteriores de financiamento da investigação, não é especificamente mencionada no 
PQ Horizonte 2020. Por esse motivo, a relatora pretende incluir neste regulamento menções 
específicas ao património cultural.

Por outro lado, como o Tratado de Lisboa confere à União Europeia competências no domínio 
desportivo, a relatora pretende recorrer às oportunidades de financiamento disponíveis no 
âmbito do PQ Horizonte 2020 para salientar especificamente o potencial da investigação 
sobre o desporto como meio de melhorar a saúde global da população europeia e de promover 
a coesão social e a inclusão.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1
Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A parte III «Desafios Societais» deve 
permitir elevar a eficácia da investigação e 
inovação a fim de dar resposta a desafios 
societais fundamentais mediante o apoio a 
atividades de investigação e inovação de 

(11) A parte III «Desafios Societais» deve 
permitir elevar a eficácia da investigação e 
inovação a fim de dar resposta a desafios 
societais fundamentais mediante o apoio a 
atividades de investigação e inovação de 
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nível excelente. As referidas atividades 
devem ser executadas com uma abordagem 
baseada em desafios que reúna recursos e 
conhecimentos de diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas. A investigação 
em ciências sociais e humanas é um 
elemento importante para enfrentar todos 
os desafios. As atividades devem abranger 
toda a gama da investigação e inovação 
com ênfase em atividades relacionadas 
com a inovação, como projetos-piloto e de 
demonstração, bancos de ensaios e apoio a 
contratos públicos, investigação pré-
normativa, definição de normas e aceitação 
das inovações pelo mercado. As atividades 
devem apoiar diretamente as 
correspondentes competências em políticas 
setoriais a nível da União. Todos os 
desafios devem também contribuir para o 
objetivo abrangente de desenvolvimento 
sustentável.

nível excelente. As referidas atividades 
devem ser executadas com uma abordagem 
baseada em desafios que reúna recursos e 
conhecimentos de diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas. A investigação 
em ciências sociais e humanas é um 
elemento importante para enfrentar todos 
os desafios. As atividades devem abranger 
toda a gama da investigação e inovação 
com ênfase em atividades relacionadas 
com a inovação, como projetos-piloto e de 
demonstração, bancos de ensaios e apoio a 
contratos públicos, investigação pré-
normativa, definição de normas e aceitação 
das inovações pelo mercado. A 
investigação sobre a saúde e os aspetos da 
coesão societal da atividade física deve ser 
apoiada. Deve também ser apoiada a 
investigação em matéria de diversidade 
cultural e linguística e de proteção dos 
saberes tradicionais, nomeadamente no 
âmbito da cooperação com os países 
terceiros. As atividades devem apoiar 
diretamente as correspondentes 
competências em políticas setoriais a nível 
da União. Todos os desafios devem 
também contribuir para o objetivo 
abrangente de desenvolvimento 
sustentável.

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As ações diretas do Centro Comum de 
Investigação devem ser executadas de uma 
forma flexível, eficiente e transparente, 
tomando em consideração as necessidades 
relevantes dos utilizadores do Centro 
Comum de Investigação e das políticas da 
União, bem como respeitando o objetivo de 
proteção dos interesses financeiros da 
União. As referidas ações de investigação 
devem ser adaptadas, quando adequado, a 

(13) As ações diretas do Centro Comum de 
Investigação devem ser executadas de uma 
forma flexível, eficiente e transparente, 
tomando em consideração as necessidades 
relevantes dos utilizadores do Centro 
Comum de Investigação e das políticas da 
União, bem como respeitando o objetivo de 
proteção dos interesses financeiros da 
União. As referidas ações de investigação 
devem ser adaptadas, quando adequado, a
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essas necessidades e à evolução científica e 
tecnológica e procurar atingir a excelência 
científica.

essas necessidades e à evolução científica e 
tecnológica e procurar atingir a excelência 
científica e a sua difusão na educação e 
nos setores cultural, da comunicação e 
escolar.

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O Programa Específico deve 
complementar as ações realizadas nos 
Estados-Membros, bem como outras ações 
da União que sejam necessárias para o 
esforço estratégico geral de implementação 
da Estratégia Europa 2020, em especial 
com ações relativas às políticas em matéria 
de coesão, agricultura e desenvolvimento 
rural, ensino e formação profissional, 
indústria, saúde pública, proteção do 
consumidor, política social e de emprego, 
energia, transportes, ambiente, ação 
climática, segurança, política marinha e das 
pescas, cooperação para o desenvolvimento 
e políticas de alargamento e de vizinhança.

(15) O Programa Específico deve 
complementar as ações realizadas nos 
Estados-Membros, bem como outras ações 
da União que sejam necessárias para o 
esforço estratégico geral de realização da 
Estratégia Europa 2020, em especial com 
ações relativas às políticas em matéria de 
coesão, agricultura e desenvolvimento 
rural, ensino e formação profissional, 
cultura e artes, indústria, saúde pública, 
proteção do consumidor, emprego e 
políticas sociais, questões de género,
desporto, energia, transportes, ambiente, 
ação climática, segurança, política marinha 
e das pescas, património cultural,
cooperação para o desenvolvimento e 
políticas de alargamento e de vizinhança.

Alteração 4
Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhoria da saúde e do bem-estar ao 
longo da vida;

(a) Melhoria da saúde e do bem-estar ao 
longo da vida, designadamente através da 
participação em atividades desportivas;

Alteração 5
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Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Promoção e salvaguarda da 
diversidade cultural e linguística e 
proteção do património histórico, artístico 
e cultural da União.

Alteração 6

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Será dada especial atenção à garantia de 
uma abordagem abrangente da inovação, 
que não se limite apenas ao 
desenvolvimento de novos produtos e 
serviços com base em descobertas 
científicas e tecnológicas, mas que integre 
também aspetos como a utilização de 
tecnologias existentes em aplicações 
inovadoras, melhoria contínua e inovação 
não tecnológica e social. Apenas uma 
abordagem holística da inovação permitirá 
simultaneamente enfrentar os desafios 
societais e promover a criação de novas 
empresas e indústrias competitivas.

Será dada especial atenção à garantia de 
uma abordagem abrangente da inovação, 
que não se limite apenas ao 
desenvolvimento de novos produtos e 
serviços com base em descobertas 
científicas e tecnológicas, mas que integre 
também aspetos como a utilização de 
tecnologias existentes em aplicações 
inovadoras, melhoria contínua, inovação 
não tecnológica e social e maximização da 
difusão, acessibilidade e utilização dos 
conhecimentos gerados. Apenas uma 
abordagem holística da inovação permitirá 
simultaneamente enfrentar os desafios 
societais e promover a criação de novas 
empresas e indústrias competitivas.

Alteração 7

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A investigação em ciências sociais e 
humanas será plenamente integrada em 
todos os objetivos gerais do PQ Horizonte 
2020. Incluirá assim amplas oportunidades 
de apoio a esse tipo de investigação através 

A investigação em ciências sociais e 
humanas será plenamente integrada em 
todos os objetivos gerais do PQ Horizonte 
2020. Estas constituem a base das 
atividades empreendidas para enfrentar o 
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do Conselho Europeu de Investigação, das 
Ações Marie Curie ou do objetivo 
específico Infraestruturas de Investigação.

conjunto de desafios que se colocam à 
União, do ponto de vista quer da 
integração dos cidadãos de todas as 
origens, quer do acesso que deveriam ter 
à educação e aos direitos sociais e 
culturais. Incluirá assim amplas 
oportunidades de apoio a esse tipo de 
investigação através do Conselho Europeu 
de Investigação, das Ações Marie Curie ou 
do objetivo específico Infraestruturas de 
Investigação.

Alteração 8
Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As ciências sociais e humanas são 
igualmente integradas como um elemento 
essencial das atividades necessárias para 
abordar cada um dos desafios societais 
com vista a reforçar o seu impacto. Inclui 
nomeadamente: compreensão dos fatores 
determinantes da saúde e otimização da 
eficácia dos sistemas de cuidados de saúde, 
apoio a políticas de capacitação de zonas 
rurais e promoção de escolhas informadas 
dos consumidores, processo decisório 
sólido no domínio da política energética e 
na garantia de um rede elétrica europeia 
convivial para os consumidores, apoiando 
atividades de prospetiva e políticas de 
transporte baseadas em dados concretos, 
apoio a estratégias de atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, iniciativas que visem a eficiência 
na utilização dos recursos e medidas que 
visem uma economia ecológica e 
sustentável.

As ciências sociais e humanas são 
igualmente integradas como um elemento 
essencial das atividades necessárias para 
abordar cada um dos desafios societais 
com vista a reforçar o seu impacto. Inclui 
nomeadamente: compreensão dos fatores 
determinantes da saúde, incluindo a 
educação física, e otimização da eficácia 
dos sistemas de cuidados de saúde, apoio a 
políticas de capacitação de zonas rurais e 
promoção de escolhas informadas dos 
consumidores, processo decisório sólido no 
domínio da política energética e na 
garantia de um rede elétrica europeia 
convivial para os consumidores, apoiando 
atividades de prospetiva e políticas de 
transporte baseadas em dados concretos, 
apoio a estratégias de atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, iniciativas que visem a eficiência 
na utilização dos recursos, medidas que 
visem uma economia ecológica e 
sustentável e apoio às estratégias de 
proteção e promoção da diversidade 
cultural e do património cultural material 
e imaterial.

Alteração 9



PE487.744v02-00 8/24 AD\905244PT.doc

PT

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras» apoiará a investigação em 
ciências sociais e humanas em questões de 
natureza horizontal, como a promoção do 
crescimento inteligente e sustentável, 
transformações sociais nas sociedades 
europeias, inovação social, inovação no 
setor público ou posição da Europa 
enquanto protagonista global.

Além disso, o objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras» apoiará a investigação em 
ciências sociais e humanas em questões de 
natureza horizontal, como a promoção do 
crescimento inteligente e sustentável, 
transformações sociais nas sociedades 
europeias, inovação social, inovação no 
setor público ou posição da Europa 
enquanto protagonista global, de modo a 
contribuir para a manutenção de um 
elevado nível cultural e de comunicação 
com os países terceiros.

Alteração 10

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Serão promovidas ações transversais entre
a parte I «Excelência Científica» e os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais com vista a 
desenvolver em conjunto de novos 
conhecimentos, tecnologias futuras e 
emergentes, infraestruturas de investigação 
e competências essenciais. Será também 
promovida uma utilização mais alargada 
pela sociedade em geral das infraestruturas 
de investigação, por exemplo nos serviços 
públicos e na promoção da ciência, da 
segurança civil e da cultura. Além disso, a 
definição de prioridades durante a 
implementação das ações diretas do Centro 
Comum de Investigação e das atividades 
do Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (EIT) será adequadamente 
coordenada com as outras partes do PQ 
Horizonte 2020.

Serão promovidas ações transversais entre 
a parte I «Excelência Científica» e os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais com vista a 
desenvolver em conjunto novos 
conhecimentos, tecnologias futuras e 
emergentes, infraestruturas de investigação 
e competências essenciais. Será também 
promovida uma utilização mais alargada 
pela sociedade em geral das infraestruturas 
de investigação, por exemplo nos serviços 
públicos e na promoção da ciência, da 
segurança civil e da cultura. Deste ponto 
de vista, as publicações universitárias e 
científicas constituem um elemento-chave 
das infraestruturas de investigação. 
Assim, é fundamental que os resultados 
da investigação produzidos e validados 
pelo trabalho de investigadores 
financiados pela União sejam 
disponibilizados a toda a comunidade 
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científica. Além disso, a definição de 
prioridades durante a implementação das 
ações diretas do Centro Comum de 
Investigação e das atividades do Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 
será adequadamente coordenada com as 
outras partes do PQ Horizonte 2020.

Alteração 11
Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Será prestada especial atenção à 
coordenação de atividades financiadas no 
âmbito do PQ Horizonte 2020 com as 
apoiadas por outros programas de 
financiamento da União, como a política 
agrícola comum, a política comum das 
pescas ou o Programa Erasmus para Todos: 
o Programa da União para a Educação, a 
Formação, a Juventude e o Desporto ou o 
Programa Saúde para o Crescimento. Tal 
inclui uma articulação adequada com os 
fundos da política de coesão, em que o 
apoio ao desenvolvimento de capacidades 
em investigação e inovação a nível 
regional pode funcionar como uma «escada 
de excelência», a criação de centros 
regionais de excelência pode contribuir 
para eliminar a clivagem no domínio da 
inovação na Europa e o apoio a projetos de 
desenvolvimento de linhas-piloto e de 
demonstração em larga escala pode 
contribuir para atingir o objetivo de criar 
liderança industrial na Europa.

Será prestada especial atenção à 
coordenação de atividades financiadas no 
âmbito do PQ Horizonte 2020 com as 
apoiadas por outros programas de 
financiamento da União, como a política 
agrícola comum, a política cultural 
(incluindo a conservação e valorização do 
património cultural material e imaterial), 
a política comum das pescas ou o 
Programa Erasmus para Todos: o Programa 
da União para a Educação, a Formação, a 
Juventude e o Desporto ou o Programa 
Saúde para o Crescimento. A 
compatibilidade, a interconexão e a 
integração destes programas são 
essenciais para assegurar o êxito do 
Horizonte 2020. Tal inclui uma articulação 
adequada com os fundos da política de 
coesão, em que o apoio ao 
desenvolvimento de capacidades em 
investigação e inovação a nível regional 
pode funcionar como uma «escada de 
excelência», a criação de centros regionais 
de excelência pode contribuir para eliminar 
a clivagem no domínio da inovação na 
Europa e o apoio a projetos de 
desenvolvimento de linhas-piloto e de 
demonstração em larga escala pode 
contribuir para atingir o objetivo de criar 
liderança industrial na Europa.
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Alteração 12
Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 2 – subponto 2.1

Texto da Comissão Alteração

É necessário apoiar um grande conjunto de 
projetos de investigação embrionários, 
visionários e de alto risco realizados em 
colaboração no domínio da ciência e da 
tecnologia a fim de garantir o sucesso da 
exploração de novas bases para futuras 
tecnologias radicalmente novas. Ao ser 
explicitamente não prescritiva e sem 
tópicos definidos, esta atividade permite a 
exploração de novas ideias, 
independentemente da sua origem ou do 
momento em que surgem, no mais amplo 
espetro de temas e disciplinas. A fim de 
cultivar ideias de natureza tão frágil é 
necessária uma abordagem da investigação 
ágil, disposta a assumir riscos e fortemente 
interdisciplinar que ultrapasse em muito os 
domínios tecnológicos em sentido estrito. 
É igualmente importante atrair e estimular 
a participação de novos intervenientes de 
elevado potencial no domínio da 
investigação e inovação, como, por 
exemplo, jovens investigadores e PME de 
alta tecnologia a fim de dar origem aos 
líderes científicos e industriais do futuro.

É necessário apoiar um grande conjunto de 
projetos de investigação embrionários, 
visionários e de alto risco realizados em 
colaboração no domínio da ciência e da 
tecnologia a fim de garantir o sucesso da 
exploração de novas bases para futuras 
tecnologias radicalmente novas. Ao ser 
explicitamente não prescritiva e sem 
tópicos definidos, esta atividade permite a 
exploração de novas ideias, 
independentemente da sua origem ou do 
momento em que surgem, no mais amplo 
espetro de temas e disciplinas. A fim de 
cultivar ideias de natureza tão frágil é 
necessária uma abordagem da investigação 
ágil, disposta a assumir riscos e fortemente 
interdisciplinar que ultrapasse em muito os 
domínios tecnológicos em sentido estrito. 
É igualmente importante atrair e estimular 
a participação de novos intervenientes de 
elevado potencial no domínio da 
investigação e inovação, como, por 
exemplo, jovens investigadores e PME de 
alta tecnologia passíveis de desempenhar 
um papel na preparação de pessoal 
inovador e dinâmico para as PME da 
Europa, a fim de dar origem aos líderes 
científicos e industriais do futuro.

Alteração 13

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Este objetivo será atingido em especial 
com a estruturação e reforço da excelência 
numa parte substancial da formação inicial 
de alta qualidade dos investigadores em 

Este objetivo será atingido em especial 
com a estruturação e reforço da excelência 
numa parte substancial da formação inicial 
de alta qualidade dos investigadores em 
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início de carreira e dos doutorandos em 
todos os Estados-Membros e Estados 
associados. Ao dotar os investigadores em 
início de carreira de uma diversidade de 
competências que lhes permita enfrentar os 
desafios atuais e futuros, a próxima 
geração de investigadores beneficiará de 
melhores perspetivas de carreira tanto no 
setor público como no privado, reforçando 
assim também o interesse dos jovens pelas 
carreiras de investigação.

início de carreira e dos doutorandos em 
todos os Estados-Membros e Estados 
associados. Ao dotar os investigadores em 
início de carreira de uma diversidade de 
competências que lhes permita enfrentar os 
desafios atuais e futuros, a próxima 
geração de investigadores beneficiará de 
melhores perspetivas de carreira tanto no 
setor público como no privado, reforçando 
assim também o interesse dos jovens pelas 
carreiras de investigação. Pelo mesmo 
motivo, os doutorandos devem ser 
claramente identificados como um dos 
públicos essenciais do novo programa 
para a educação, formação, juventude e 
desporto, garantindo a 
complementaridade de meios com o PQ 
«Horizonte 2020». 

Alteração 14
Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.5 

Texto da Comissão Alteração

Aplicação da conceção e desenvolvimento 
de tecnologias convergentes a fim de criar 
novas oportunidades empresariais, 
incluindo a preservação dos materiais 
europeus com valor histórico ou cultural.

Aplicação da conceção e desenvolvimento 
de tecnologias convergentes a fim de criar 
novas oportunidades empresariais para as 
PME das indústrias criativas, incluindo a 
preservação dos materiais europeus com 
valor histórico ou cultural.

Alteração 15
Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
PQ Horizonte 2020. Para o efeito, um 
instrumento específico a favor das PME 
visa todos os tipos de PME inovadoras que 
demonstrem uma forte ambição em termos 
de desenvolvimento, crescimento e 

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
PQ Horizonte 2020. Para o efeito, um 
instrumento específico a favor das PME 
visa todos os tipos de PME inovadoras que 
demonstrem uma forte ambição em termos 
de desenvolvimento, crescimento e 
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internacionalização. Será prestado apoio a 
todos os tipos de inovação, incluindo 
inovações não tecnológicas e de serviços. 
O objetivo é contribuir para colmatar o 
défice de financiamento na fase inicial de 
atividades de investigação e inovação de 
alto risco, promover inovações de ponta e 
intensificar a comercialização pelo setor 
privado dos resultados da investigação.

internacionalização. Será prestado apoio a 
todos os tipos de inovação, incluindo 
inovações não tecnológicas, de serviços e 
inovações das indústrias criativas. O 
objetivo é contribuir para colmatar o défice 
de financiamento na fase inicial de 
atividades de investigação e inovação de 
alto risco, promover inovações de ponta e 
intensificar a comercialização pelo setor 
privado dos resultados da investigação.

Alteração 16

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.3

Texto da Comissão Alteração

Apoiar a inovação orientada para o 
mercado com vista a reforçar a capacidade 
de inovação das empresas, melhorando as 
condições-quadro para a inovação, e 
eliminado os obstáculos específicos que 
impedem o crescimento de empresas 
inovadoras, em especial PME e empresas 
de dimensão intermédia com um potencial 
de crescimento rápido. Será prestado apoio 
especializado à inovação (por exemplo, 
exploração dos direitos de propriedade 
intelectual, redes de entidades 
adjudicantes, apoio a serviços de 
transferência de tecnologias, conceção 
estratégica) e a análises de políticas 
públicas relacionadas com a inovação.

Apoiar a inovação orientada para o 
mercado com vista a reforçar a capacidade 
de inovação das empresas, melhorando as 
condições-quadro para a inovação e 
eliminando os obstáculos específicos que 
impedem o crescimento de empresas 
inovadoras, em especial PME e empresas 
de dimensão intermédia com um potencial 
de crescimento rápido, nomeadamente as 
das indústrias criativas. Será prestado 
apoio especializado à inovação (por 
exemplo, exploração dos direitos de 
propriedade intelectual, redes de entidades 
adjudicantes, apoio a serviços de 
transferência de tecnologias, conceção 
estratégica) e a análises de políticas 
públicas relacionadas com a inovação. 
Reconhecer que a inovação tem também 
uma dimensão cultural, visto que os 
conteúdos impulsionam a tecnologia. O 
desenvolvimento cultural para a inovação, 
para além da mera compreensão 
tecnológica desta última, constituiu um 
importante passo em frente, devendo o 
programa atual reforçar este ritmo.

Alteração 17
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em conexão com o apoio do programa 
Horizonte 2020 ao setor de ciências 
sociais e humanas, é necessário criar uma 
prioridade independente que defina o 
âmbito específico de apoio a este setor.

Alteração 18
Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em especial, uma melhor compreensão do 
ambiente como um fator determinante da 
saúde exigirá uma biologia molecular 
integrada, abordagens epidemiológicas e 
toxicológicas para investigar as relações 
saúde-ambiente, incluindo estudos sobre os 
modos de ação dos produtos químicos, 
exposições combinadas à poluição e outros 
fatores de stress relacionados com o 
ambiente e o clima, ensaios toxicológicos 
integrados, bem como alternativas aos 
ensaios em animais. São necessárias 
abordagens inovadoras para fins de 
avaliação da exposição utilizando 
biomarcadores de nova geração com base 
em domínios «ómicos» e epigenética, 
biomonitorização humana e avaliação e 
modelização das exposições pessoais a fim 
de permitir uma compreensão das 
exposições combinadas, cumulativas e 
emergentes, integrando fatores 
socioeconómicos e comportamentais. 
Serão apoiadas melhores ligações com 
dados ambientais utilizando sistemas de 
informação avançados.

Em especial, uma melhor compreensão do 
ambiente como um fator determinante da 
saúde exigirá uma biologia molecular 
integrada, abordagens epidemiológicas e 
toxicológicas para investigar as relações 
saúde-ambiente, incluindo estudos sobre os 
modos de ação dos produtos químicos, 
exposições combinadas à poluição e outros 
fatores de stress relacionados com o 
ambiente e o clima, ensaios toxicológicos 
integrados, bem como alternativas aos 
ensaios em animais. São necessárias 
abordagens inovadoras para fins de 
avaliação da exposição utilizando 
biomarcadores de nova geração com base 
em domínios «ómicos» e epigenética, bio-
monitorização humana e avaliação e 
modelização das exposições pessoais a fim 
de permitir uma compreensão das 
exposições combinadas, cumulativas e 
emergentes, integrando fatores 
socioeconómicos e comportamentais, como 
a educação física. Serão apoiadas 
melhores ligações com dados ambientais 
utilizando sistemas de informação 
avançados.

Alteração 19
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Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.12 

Texto da Comissão Alteração

São necessárias investigação e inovação 
multidisciplinares avançadas e aplicadas no 
domínio das ciências comportamentais, 
gerontológicas, digitais e outras a fim de 
encontrar soluções eficazes em termos de 
custos e conviviais para a vida diária ativa, 
independente e assistida (em casa, no local 
de trabalho, etc.) da população idosa e de 
pessoas com deficiência. Tal aplica-se a 
uma variedade de contextos e tecnologias, 
sistemas e serviços que melhorem a 
qualidade de vida e a funcionalidade 
humana, incluindo a mobilidade, 
tecnologias inteligentes de assistência 
personalizada, robótica de serviços e social 
e ambientes de assistência. Serão apoiados 
projetos-piloto de investigação e inovação 
para avaliar a implementação e ampla 
aceitação de soluções.

São necessárias investigação e inovação 
multidisciplinares avançadas e aplicadas no 
domínio das ciências comportamentais, 
gerontológicas, digitais, sociais, humanas
e outras a fim de encontrar soluções 
eficazes em termos de custos e conviviais 
para a vida diária ativa, independente e 
assistida (em casa, no local de trabalho, 
etc.) da população idosa e de pessoas com 
deficiência. Tal aplica-se a uma variedade 
de contextos e tecnologias, sistemas e 
serviços que melhorem a qualidade de vida 
e a funcionalidade humana, incluindo a 
mobilidade, tecnologias inteligentes de 
assistência personalizada, robótica de 
serviços e social e ambientes de 
assistência. Serão apoiados projetos-piloto 
de investigação e inovação para avaliar a 
implementação e ampla aceitação de 
soluções.

Alteração 20
Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.13 

Texto da Comissão Alteração

A capacitação dos indivíduos no sentido de 
melhorarem e gerirem a sua saúde ao longo 
da vida resultará numa poupança de custos 
nos sistemas de saúde, ao permitir a gestão 
das doenças crónicas fora das instituições e 
a melhoria dos resultados em termos de 
saúde. Com esse fim em vista, é necessária 
investigação sobre modelos 
comportamentais e sociais, atitudes sociais 
e aspirações em relação a tecnologias de 
saúde personalizadas, ferramentas móveis 
e/ou portáteis, novos diagnósticos e 
serviços personalizados destinados a 
promover um estilo de vida saudável, bem-

A capacitação dos indivíduos no sentido de 
melhorarem e gerirem a sua saúde ao longo 
da vida resultará numa poupança de custos 
nos sistemas de saúde, ao permitir a gestão 
das doenças crónicas fora das instituições e 
a melhoria dos resultados em termos de 
saúde. Com esse fim em vista, é necessária 
investigação sobre modelos 
comportamentais e sociais, atitudes sociais, 
o impacto da educação física, e aspirações 
em relação a tecnologias de saúde 
personalizadas, especialmente orientadas 
para a prevenção da doença, ferramentas 
móveis e/ou portáteis, novos diagnósticos e 
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estar, autonomia, maior interação entre 
cidadãos e profissionais de saúde, 
programas personalizados para a gestão da 
doença e da deficiência, bem como o apoio 
às infraestruturas do conhecimento.

serviços personalizados destinados a 
promover um estilo de vida saudável, bem-
estar, autonomia, maior interação entre 
cidadãos e profissionais de saúde, 
programas personalizados para a gestão da 
doença e da deficiência, bem como o apoio 
às infraestruturas do conhecimento.

Alteração 21
Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – subponto 5.1.2 

Texto da Comissão Alteração

Não dispomos atualmente de 
conhecimentos completos sobre a 
capacidade de a sociedade e a economia se 
adaptarem às alterações climáticas. 
Medidas eficazes, equitativas e socialmente 
aceitáveis para um ambiente e sociedade 
resilientes face às alterações climáticas 
exigirão uma análise integrada dos atuais e 
futuros impactos, vulnerabilidades, 
exposição da população, riscos, custos e 
oportunidades associados à variabilidade e 
às alterações climáticas, tendo em conta os 
riscos de ocorrências extremas e os perigos 
conexos induzidos pelo clima e a sua 
recorrência. Esta análise será igualmente 
desenvolvida no que diz respeito aos 
impactos negativos das alterações 
climáticas na biodiversidade, ecossistemas 
e serviços ecossistémicos, infraestruturas e 
ativos económicos e naturais. A tónica será 
colocada nos ecossistemas naturais e 
ambientes construídos de maior valor, bem 
como em importantes setores sociais, 
culturais e económicos em toda a Europa. 
As ações investigarão os impactos e riscos 
crescentes para a saúde humana 
decorrentes das alterações climáticas e do 
aumento das concentrações de gases com 
efeito de estufa na atmosfera. Os trabalhos 
de investigação avaliarão respostas às 
alterações climáticas que sejam inovadoras, 
equitativas, distribuídas e com boa relação 
custo-eficácia, incluindo a proteção e 

Não dispomos atualmente de 
conhecimentos completos sobre a 
capacidade de a sociedade e a economia se 
adaptarem às alterações climáticas. 
Medidas eficazes, equitativas e socialmente 
aceitáveis para um ambiente e sociedade 
resilientes face às alterações climáticas 
exigirão uma análise integrada dos atuais e 
futuros impactos, vulnerabilidades, 
exposição da população, riscos, custos e 
oportunidades associados à variabilidade e 
às alterações climáticas, tendo em conta os 
riscos de ocorrências extremas e os perigos 
conexos induzidos pelo clima e a sua
recorrência. Esta análise será igualmente 
desenvolvida no que diz respeito aos 
impactos negativos das alterações 
climáticas na biodiversidade, ecossistemas 
e serviços ecossistémicos, infraestruturas e 
ativos económicos e naturais, 
concentrando-se, em especial, no 
património cultural da Europa e numa 
abordagem que identifique atividades que 
permitam aproximar pessoas de várias 
comunidades. A tónica será colocada nos 
ecossistemas naturais e ambientes 
construídos de maior valor, bem como em 
importantes setores sociais, culturais e 
económicos em toda a Europa. As ações 
investigarão os impactos e riscos 
crescentes para a saúde humana 
decorrentes das alterações climáticas e do 
aumento das concentrações de gases com 
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adaptação dos ecossistemas e recursos 
naturais, bem como os efeitos conexos, a 
fim de informar e apoiar o seu 
desenvolvimento e implementação a todos 
os níveis e escalas. Incluirão também os 
potenciais impactos, custos e riscos das 
opções de geo-engenharia. Serão estudadas 
as complexas interligações, conflitos e 
sinergias das escolhas políticas em matéria 
de adaptação e prevenção de riscos com 
outras políticas climáticas e setoriais, 
incluindo os impactos no emprego e nos 
padrões de vida de grupos vulneráveis.

efeito de estufa na atmosfera. Os trabalhos 
de investigação avaliarão respostas às 
alterações climáticas que sejam inovadoras, 
equitativas, distribuídas e com boa relação 
custo-eficácia, incluindo a proteção e 
adaptação dos ecossistemas e recursos 
naturais, bem como os efeitos conexos, a 
fim de informar e apoiar o seu 
desenvolvimento e implementação a todos 
os níveis e escalas. Incluirão também os 
potenciais impactos, custos e riscos das 
opções de geo-engenharia. Serão estudadas 
as complexas interligações, conflitos e 
sinergias das escolhas políticas em matéria 
de adaptação e prevenção de riscos com 
outras políticas climáticas e setoriais, 
incluindo os impactos no emprego e nos 
padrões de vida de grupos vulneráveis.

Alteração 22

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Neste contexto, o objetivo é promover a 
inclusão social, económica e política, 
combater a pobreza, promover os direitos 
humanos, a inclusividade digital, a 
igualdade, a solidariedade e a dinâmica
intercultural mediante o apoio a 
investigação interdisciplinar, indicadores, 
avanços tecnológicos, soluções 
organizacionais e novas formas de 
colaboração e co-criação. As atividades de 
investigação e outras atividades apoiarão a 
implementação da Estratégia Europa 2020, 
bem como outras políticas externas 
relevantes da União. A investigação em 
ciências humanas pode ter um papel 
importante a desempenhar neste contexto. 
Para fins da especificação, 
acompanhamento e avaliação dos objetivos 
das estratégias e políticas europeias, é 
necessária investigação que incida em 
sistemas de informação estatística de 

Neste contexto, o objetivo é promover a 
inclusão social, económica e política, 
combater a pobreza, promover os direitos 
humanos, a inclusividade digital, a 
igualdade, a solidariedade, a diversidade 
cultural e o diálogo intercultural mediante 
o apoio a investigação interdisciplinar, 
indicadores, avanços tecnológicos, 
soluções organizacionais, com base, entre 
outros aspetos, na ação em matéria de 
inovação social do setor da economia 
social, e novas formas de colaboração e co-
criação, tendo em conta, nomeadamente, o 
importante papel e as especificidades das 
ciências sociais e humanas, inclusive em 
matéria de investigação. As atividades de 
investigação e outras atividades apoiarão a 
implementação da Estratégia Europa 2020, 
bem como outras políticas externas 
relevantes da União. Para fins da 
especificação, acompanhamento e 
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elevada qualidade e no desenvolvimento de 
instrumentos adaptados que permitam aos 
decisores políticos avaliar o impacto e a 
eficácia das medidas previstas, 
nomeadamente em favor da inclusão 
social.

avaliação dos objetivos das estratégias e 
políticas europeias, é necessária 
investigação que incida em sistemas de 
informação estatística de elevada qualidade 
e no desenvolvimento de instrumentos 
adaptados que permitam aos decisores 
políticos avaliar o contributo das medidas 
previstas, nomeadamente em favor da 
inclusão social.

Alteração 23
Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.2 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A compreensão das transformações sociais 
na Europa exige a análise da evolução das 
práticas democráticas e das expectativas, 
bem como da evolução histórica das 
identidades, da diversidade, dos territórios, 
das religiões, das culturas e dos valores. 
Inclui também uma boa compreensão da 
história da integração europeia. Além 
disso, a compreensão das tensões e 
oportunidades decorrentes da adoção das 
ICT, tanto a nível individual como 
coletivo, é importante para a abertura de 
novas vias para uma inovação inclusiva. É 
essencial identificar formas para adaptar e 
melhorar os sistemas europeus de proteção 
social, os serviços públicos e a dimensão 
mais ampla da segurança social das 
políticas, a fim de assegurar a coesão e 
promover uma maior igualdade social e 
económica e a solidariedade entre 
gerações. A investigação analisará o modo 
como as sociedades se tornam mais 
europeias num sentido lato mediante a 
evolução das identidades, culturas e 
valores, a circulação de ideias e crenças e 
combinações de princípios e práticas de 
reciprocidade, similitude e igualdade. 
Analisará o modo como as populações 
vulneráveis podem participar plenamente 
na sociedade e na democracia, 

A compreensão das transformações sociais 
na Europa e a criação de um 
desenvolvimento culturalmente 
sustentável exigem a análise da evolução 
das práticas democráticas e das 
expectativas, bem como da evolução 
histórica das identidades, da diversidade, 
dos territórios, das religiões, das culturas e 
dos valores. Tal deve ser encarado como 
uma oportunidade para melhorar a 
consciencialização sobre a história da 
Europa, a sua diversidade, o valor do 
património cultural, e para ajudar os 
cidadão da Europa a interagirem com 
todas as ferramentas e oportunidades 
culturais e de comunicação que hoje se 
encontram à sua disposição. A 
compreensão das tensões e oportunidades 
decorrentes da adoção das ICT, tanto a 
nível individual como coletivo, é 
importante para a abertura de novas vias 
para uma inovação inclusiva. É essencial 
identificar formas para adaptar e melhorar 
os sistemas europeus de proteção social, os 
serviços públicos e a dimensão mais ampla 
da segurança social das políticas, a fim de 
assegurar a coesão e promover uma maior 
igualdade social e económica, o 
património cultural e a solidariedade entre 
gerações. A investigação analisará o modo 
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designadamente mediante a aquisição de 
variadas competências e a proteção dos 
direitos humanos. Um aspeto central será a 
análise do modo como os sistemas 
políticos respondem ou não a essa
evolução social e como eles próprios 
evoluem. A investigação incidirá também 
na evolução de sistemas-chave que 
proporcionam formas subjacentes de laços 
sociais, como a família, o trabalho, a 
educação e o emprego, e contribuem para 
combater a pobreza. Terá em conta a 
importância da migração e da demografia 
no futuro desenvolvimento das políticas 
europeias.

como as sociedades se tornam mais 
europeias num sentido lato mediante a 
evolução das identidades, culturas e 
valores, a circulação de ideias e crenças e 
combinações de princípios e práticas de 
reciprocidade, similitude e igualdade. 
Analisará o modo como as populações 
vulneráveis podem participar plenamente 
na sociedade e na democracia, 
designadamente mediante a aquisição de 
variadas competências e a proteção dos 
direitos humanos. Um aspeto central será a 
análise do modo como os sistemas 
políticos respondem ou não a essa 
evolução social e como eles próprios 
evoluem. A investigação incidirá também 
na evolução de sistemas-chave culturais
que proporcionam formas subjacentes de 
laços sociais, como a família, o emprego e 
o acesso ao lazer, o diálogo cultural e 
intercultural, a educação formal, 
informal e não-formal, o desporto o 
trabalho, a educação e o emprego, e 
contribuem para combater a pobreza. Terá 
em conta a importância da migração e da 
demografia e do desafio cultural que 
criam no futuro desenvolvimento das 
políticas europeias. A investigação terá 
também em conta o papel do património 
cultural na União Europeia.

Alteração 24

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.3 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O sistema histórico, político, social e 
cultural da Europa tem características 
distintas e vê-se cada vez mais confrontado 
com o impacto das alterações globais. A 
fim de reforçar a sua ação externa na sua 
vizinhança e mais além, bem como o seu 
papel como protagonista global, a Europa 
tem de melhorar as suas capacidades de 
definição, atribuição de prioridades, 

O sistema histórico, político, social e 
cultural da Europa tem características 
distintas e vê-se cada vez mais confrontado 
com o impacto das alterações globais. A 
fim de reforçar a sua ação externa na sua 
vizinhança e mais além, bem como o seu 
papel como protagonista global, a Europa 
tem de melhorar as suas capacidades de 
definição, atribuição de prioridades, 
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explicação, avaliação e promoção dos seus 
objetivos políticos com outras regiões e 
sociedades do mundo a fim de alargar a 
cooperação ou prevenir ou resolver 
conflitos. A este respeito, tem também de 
melhorar as suas capacidades para 
antecipar e responder à evolução e aos 
impactos da globalização. Tal exige uma 
melhor compreensão da história, culturas e 
sistemas político-económicos de outras 
regiões do mundo, bem como do papel e 
influência de protagonistas transnacionais. 
Por último, a Europa tem também de 
contribuir de uma forma eficaz para a 
governação global em domínios-chave 
como o comércio, o desenvolvimento, o 
trabalho, a cooperação económica, os 
direitos humanos, a defesa e a segurança. 
Tal implica a existência de potencial para 
gerar novas capacidades quer em termos de 
ferramentas, sistemas e instrumentos de 
análise quer em termos diplomáticos na 
cena internacional formal e informal com 
os intervenientes governamentais e não 
governamentais.

explicação, avaliação e promoção dos seus 
objetivos políticos com outras regiões e 
sociedades do mundo a fim de alargar a 
cooperação ou prevenir ou resolver 
conflitos. A este respeito, tem também de 
melhorar as suas capacidades para 
antecipar e responder à evolução e aos 
impactos da globalização. Tal exige uma 
melhor compreensão da história, culturas e 
sistemas político-económicos de outras 
regiões do mundo, bem como do papel e 
influência de protagonistas transnacionais. 
Por último, a Europa tem também de 
contribuir de uma forma eficaz para a 
governação global em domínios-chave 
como o comércio, o desenvolvimento, o 
trabalho, a cooperação económica, a 
cooperação cultural e o diálogo 
intercultural, os direitos humanos, a defesa 
e a segurança. Tal implica a existência de 
potencial para gerar novas capacidades 
quer em termos de ferramentas, sistemas e 
instrumentos de análise quer em termos 
diplomáticos na cena internacional formal 
e informal com os intervenientes 
governamentais e não-governamentais.

Alteração 25

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.4 - travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- Ligação, em contexto concorrencial, de 
instituições, centros de excelência e regiões 
inovadores emergentes em Estados-
Membros menos desenvolvidos com 
congéneres internacionais líderes noutros 
locais da Europa. Tal implicará a 
associação em equipa de instituições de 
investigação de nível excelente e de 
regiões menos desenvolvidas, a geminação, 
os intercâmbios de pessoal, o 
aconselhamento e a assistência de peritos e 
o desenvolvimento de estratégias conjuntas 
para o estabelecimento de centros de 

Ligação de instituições, centros de 
excelência e regiões inovadores 
emergentes em Estados-Membros menos 
desenvolvidos com congéneres 
internacionais líderes noutros locais da 
Europa. Tal implicará a associação em 
equipa de instituições de investigação de 
nível excelente e de regiões menos 
desenvolvidas, a geminação, os 
intercâmbios de pessoal, o aconselhamento 
e a assistência de peritos e o 
desenvolvimento de estratégias conjuntas 
para o estabelecimento de centros de 
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excelência que podem ser apoiados pelos 
fundos da política de coesão nas regiões 
menos desenvolvidas. Será considerada a 
criação de ligações com agregados 
inovadores e o reconhecimento da 
excelência em regiões menos 
desenvolvidas, incluindo através de 
análises interpares e da atribuição de 
rótulos de excelência às instituições que 
satisfazem normas internacionais.

excelência que podem ser apoiados pelos 
fundos da política de coesão nas regiões 
menos desenvolvidas. Será considerada a 
criação de ligações com agregados 
inovadores e o reconhecimento da 
excelência em regiões menos 
desenvolvidas, incluindo através de 
análises interpares e da atribuição de 
rótulos de excelência às instituições que 
satisfazem normas internacionais.

Alteração 26

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.4 - travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Facilitação do acesso mais amplo 
possível às publicações científicas e 
universitárias, bem como aos dados 
resultantes da investigação nestas regiões.

Alteração 27

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.2 - subponto 6.2.2 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A inovação social gera novos bens, 
serviços, processos e modelos que 
satisfazem necessidades societais e criam 
novas relações sociais. É importante 
compreender a forma como a inovação 
social e a criatividade podem induzir a 
mudança nas estruturas e políticas 
existentes e como podem ser incentivadas e 
amplificadas. As plataformas sociais em 
linha e distribuídas que ligam em rede 
cidadãos e lhes permitem colaborar e criar 
em conjunto soluções baseadas numa 
sensibilização alargada do contexto social, 
político e ambiental podem ser um 
instrumento poderoso para apoiar os 
objetivos da Estratégia Europa 2020. Será 

A inovação social gera novos bens, 
serviços, processos e modelos que 
satisfazem necessidades societais e criam 
novas relações sociais. É importante 
compreender a forma como a inovação 
social e a criatividade podem induzir a 
mudança nas estruturas e políticas 
existentes e como podem ser incentivadas e 
amplificadas. As plataformas sociais em 
linha e distribuídas que ligam em rede 
cidadãos e lhes permitem colaborar e criar 
em conjunto soluções baseadas numa 
sensibilização alargada do contexto social, 
cultural, político e ambiental podem ser 
um instrumento poderoso para apoiar os 
objetivos da Estratégia Europa 2020. Será 
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também dado apoio à ligação em rede e à 
experimentação na utilização das ICT no 
sentido de melhorar os processos de 
aprendizagem, bem como a redes de 
inovadores sociais e de empresários 
sociais.

também dado apoio à ligação em rede e à 
experimentação na utilização das ICT no 
sentido de melhorar os processos de 
aprendizagem, bem como a redes de 
inovadores sociais e de empresários sociais 
e da área cultural.

Alteração 28

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.2 - subponto 6.2.3

Texto da Comissão Alteração

O facto de permitir a todos os agentes 
societais interagirem no ciclo da inovação 
permite aumentar a qualidade, relevância, 
aceitabilidade e sustentabilidade dos 
resultados da inovação ao integrar os 
interesses e valores da sociedade. Tal exige 
o desenvolvimento de competências, 
conhecimentos e capacidades específicas a 
nível individual e organizacional, bem 
como a nível nacional e transnacional. Será 
cultivada uma sociedade com literacia 
científica, responsável e criativa mediante 
a investigação e promoção de métodos 
adequados de ensino das ciências. A 
igualdade entre géneros será promovida, 
em particular mediante o apoio a mudanças 
na organização dos institutos de 
investigação e no conteúdo e conceção das 
atividades de investigação. A fim de 
melhorar a circulação de conhecimentos no 
seio da comunidade científica e com o 
público em geral, será promovido um 
maior desenvolvimento da acessibilidade e 
utilização dos resultados da investigação 
realizada com financiamento público. Será 
promovido um quadro de ética para a 
investigação e inovação, com base nos 
princípios éticos fundamentais, incluindo 
os consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União e em toda a 
legislação e convenções relevantes da 
União, em coordenação com as 

O facto de permitir a todos os agentes 
societais interagirem no ciclo da inovação 
permite aumentar a qualidade, relevância, 
aceitabilidade e sustentabilidade dos 
resultados da inovação ao integrar os 
interesses e valores da sociedade. Tal exige 
o desenvolvimento de competências, 
conhecimentos e capacidades específicas a 
nível individual e organizacional, bem 
como a nível nacional e transnacional. Será 
cultivada uma sociedade com literacia 
científica, responsável e criativa mediante 
a investigação e promoção de métodos 
adequados de ensino das ciências. Será 
promovido o princípio da não-
discriminação e da igualdade entre 
géneros, em particular mediante o apoio a 
mudanças na organização dos institutos de 
investigação e no conteúdo e conceção das 
atividades de investigação. A fim de 
melhorar a circulação de conhecimentos no 
seio da comunidade científica e com o 
público em geral, será promovido um 
maior desenvolvimento da acessibilidade e 
utilização dos resultados da investigação 
realizada com financiamento público. Será 
promovido um quadro de ética para a 
investigação e inovação, com base nos 
princípios éticos fundamentais, incluindo 
os consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União e em toda a 
legislação e convenções relevantes da 
União, em coordenação com as 
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organizações internacionais relevantes. organizações internacionais relevantes.

Alteração 29

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – subponto 6.3.2 

Texto da Comissão Alteração

São igualmente necessárias tecnologias e 
capacidades para melhorar os sistemas, 
equipamentos, instrumentos, processos e 
métodos de identificação rápida com vista 
a melhorar a segurança das fronteiras, 
incluindo as questões de controlo e de 
vigilância, explorando simultaneamente 
todo o potencial do sistema EUROSUR. 
Estas serão desenvolvidas e testadas 
considerando a sua eficácia, conformidade 
com princípios jurídicos e éticos, 
proporcionalidade, aceitabilidade social e 
respeito dos direitos fundamentais. A 
investigação apoiará também a melhoria da 
gestão integrada das fronteiras europeias, 
nomeadamente mediante uma maior 
cooperação com países candidatos, 
potenciais candidatos e países da política 
europeia de vizinhança.

São igualmente necessárias tecnologias e 
capacidades para melhorar os sistemas, 
equipamentos, instrumentos, processos e 
métodos de identificação rápida com vista 
a melhorar a segurança das fronteiras, 
incluindo as questões de controlo e de 
vigilância, explorando simultaneamente 
todo o potencial do sistema EUROSUR. 
Estas serão desenvolvidas e testadas 
considerando a sua eficácia, conformidade 
com princípios jurídicos e éticos, 
proporcionalidade, aceitabilidade social e 
respeito dos direitos fundamentais. A 
investigação apoiará também a melhoria da 
gestão integrada das fronteiras europeias, 
nomeadamente mediante uma maior 
cooperação e o desenvolvimento de uma 
política adequada de diálogo intercultural
com países candidatos, potenciais 
candidatos e países da política europeia de 
vizinhança.

Alteração 30

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – subponto 6.3.3 

Texto da Comissão Alteração

A cibersegurança é uma condição prévia 
indispensável para as pessoas, empresas e 
serviços públicos poderem beneficiar das 
oportunidades oferecidas pela Internet. 
Exige que seja providenciada a segurança 
dos sistemas, redes, dispositivos de acesso, 
software e serviços, incluindo a 
computação em nuvem, tendo 

A cibersegurança é uma condição prévia 
indispensável para as pessoas, empresas e 
serviços públicos poderem beneficiar das 
oportunidades oferecidas pela Internet. 
Exige que seja providenciada a segurança 
dos sistemas, redes, dispositivos de acesso, 
software e serviços, incluindo a 
computação em nuvem, tendo 
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simultaneamente em conta a 
interoperabilidade de múltiplas 
tecnologias. A investigação permitirá 
prevenir, detetar e gerir em tempo real 
ciberataques em múltiplos domínios e 
jurisdições, bem como proteger 
infraestruturas ICT de importância crítica. 
A sociedade digital está em pleno 
desenvolvimento com uma constante 
mutação dos usos e abusos da Internet, 
novas formas de interação social, novos 
serviços móveis e localizados e a 
emergência da Internet das Coisas. É 
portanto necessário um novo tipo de 
investigação que deve estar centrada nas 
aplicações, utilizações e tendências 
societais emergentes. Serão realizadas 
iniciativas de investigação expeditas, 
incluindo I&D proativa, a fim de reagir 
rapidamente a novos desenvolvimento 
contemporâneos a nível da confiança e da 
segurança.

simultaneamente em conta a 
interoperabilidade de múltiplas 
tecnologias. A investigação permitirá 
prevenir, detetar e gerir em tempo real 
ciberataques em múltiplos domínios e 
jurisdições, bem como proteger 
infraestruturas ICT de importância crítica. 
A sociedade digital está em pleno 
desenvolvimento com uma constante 
mutação dos usos e abusos da Internet (que 
exige, nomeadamente, o desenvolvimento 
duma investigação tecnológica específica 
sobre formas de acabar com a 
pornografia infantil na Internet), novas 
formas de interação social, novos serviços 
móveis e localizados e a emergência da 
Internet das Coisas. É portanto necessário 
um novo tipo de investigação que deve 
estar centrada nas aplicações, utilizações e 
tendências societais emergentes. Serão 
realizadas iniciativas de investigação 
expeditas, incluindo I&D proativa, a fim de 
reagir rapidamente a novos 
desenvolvimento contemporâneos a nível 
da confiança e da segurança.
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