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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão relativa ao Programa Estratégico de Inovação (PEI) do Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) é um documento sobre uma política que define as 
prioridades para o EIT durante o período de 2014 a 2020.

A relatora congratula-se com a proposta e apoia o empenho numa forte participação das 
instituições do ensino superior na prossecução do desenvolvimento do EIT.

A relatora salienta os seguintes aspetos:

 O calendário de um ano para a execução do programa de mestrado nas três Comunidades 
de Conhecimento e Inovação (CCI) ativas é um período demasiado curto para conduzir 
uma avaliação adequada, deixando, assim, pouca margem efetiva para um julgamento 
objetivo.

 Parece que, entre as três facetas de base do PEI, que são designadamente o conhecimento, 
a investigação e a inovação, o ensino superior é de alguma forma negligenciado. Contudo, 
e no âmbito daquilo que muitas vezes é referido como o «triângulo do conhecimento», o
ensino superior constitui, provavelmente, a base do triângulo. As CCI são, por isso, 
encorajadas a assegurar que os seus programas de mestrado e doutoramento sejam 
devidamente financiados.

 No PEI, os estudos sociais e as humanidades não são realçados segundo o seu real valor 
acrescentado. Afigura-se, por isso, essencial realçar devidamente o seu atual e futuro 
papel no domínio da investigação e da educação e que o seu contributo para a criação de 
novos e inovadores domínios baseados em conceitos interdisciplinares seja reconhecido.

A relatora pretende garantir que:

1. As universidades estejam mais cientes da existência e do papel do EIT, para que um maior 
número delas possa tentar fazer parte das CCI.

2. Mais alunos de topo sejam atraídos pelos programas de pós-graduação das CCI. O 
instituto EIT adquira uma maior visibilidade junto dos alunos. O EIT deve servir de 
reserva principal de jovens com talento, que ajudarão a garantir um crescimento 
económico inteligente, sustentável e inclusivo para o futuro da Europa. Tendo presente 
esta necessidade, devem ser lançadas campanhas de informação que utilizem todos os 
meios e níveis de comunicação, para garantir que tanto as universidades como os alunos 
disponham de informações suficientes sobre o EIT e as CCI.

3. Sejam criadas salvaguardas para evitar a sobreposição de financiamentos (75% do 
financiamento provém de entidades privadas, do erário público ou de organismos 
regionais, incluindo outros programas europeus e a política de coesão). Deve evitar-se 
qualquer redução do financiamento de outros programas relacionados com a educação.

4. A complementaridade do EIT com os programas de ensino e investigação já existentes 
seja assegurada.
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5. A validade académica dos cursos e diplomas atribuídos com o rótulo do EIT seja 
salvaguardada. O rótulo do EIT deve ser um rótulo de maior qualidade e, assim sendo, 
devem aplicar-se critérios de alta qualidade a todos os cursos com o rótulo do EIT (isto é, 
segundo o processo de Bolonha, o espírito empresarial, possibilitando uma estreita 
mobilidade setorial entre o meio académico e as empresas), de forma a proteger a 
reputação mundial das universidades europeias e do EIT.

6. Seja promovida a divulgação das melhores práticas através do EIT nos países que ainda 
não façam parte das CCI já existentes.

7. Os Estados-Membros que ainda não pertençam às CCI tenham uma oportunidade idêntica 
de participarem, aplicando-se sempre os critérios de excelência e o princípio da 
subsidiariedade.

8. O Conselho Diretivo do EIT seja assistido por uma Comissão de peritos académicos, cujo 
papel consista em supervisionar o conteúdo dos programas, os seus critérios de qualidade 
e os seus aspetos sociais e culturais.

9. Os dois novos ciclos temáticos propostos pela Comissão para 2014 e 2018 - que, 
infelizmente, demonstram um futuro conceito unilateral de investigação e inovação -
sejam reconsiderados.

10. O aspeto social seja um critério predominante no seio das CCI e esteja mais visível em 
cada desafio societal.

11. A EIT identifique processos de acreditação comuns para diplomas a nível europeu.

Conclusões da relatora

1. Os alunos universitários que demonstrem excelência terão a oportunidade de realizar a sua 
investigação de pós-graduação e doutoramento em mais do que uma das universidades das 
CCI. Por conseguinte, usufruirão da cooperação entre universidades, centros de 
investigação e empresas.

2. As universidades que fazem parte das CCI são encorajadas a desenvolver currículos que   
- a par do conhecimento, da investigação e do espírito empresarial - prestem formação de 
alta qualidade como forma de alcançar a inovação.

3. As universidades devem continuar a manter a liberdade académica no que respeita ao 
conhecimento e à investigação e, ao procurarem encontrar sinergias com os interesses 
empresariais, devem zelar pela proteção dos seus programas individuais.

4. Deve prestar-se uma atenção especial ao papel das humanidades no ensino superior, uma 
vez que estas contribuem significativamente tanto para a vida económica como para a 
promoção da cultura e do património europeus. A esse propósito, as humanidades não 
devem ser menosprezadas na seleção de áreas temáticas para futuras CCI.
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O EIT oferece uma mudança de paradigma no triângulo do conhecimento, tanto nas 
universidades como nas empresas, no aspeto da liderança, do ensino e da aprendizagem ao 
longo da vida, e pode, enquanto tal, ser um importante elemento de desenvolvimento de uma 
mão-de-obra europeia altamente especializada para o futuro.

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
Anexo – ponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As razões para dar protagonismo à 
investigação, educação e inovação são 
simples. Num contexto de crescente 
concorrência a nível mundial e perante o 
desafio demográfico com que a Europa se 
confronta internamente, o crescimento 
económico e o emprego futuros neste 
continente surgirão cada vez mais de 
descobertas inovadoras a nível de produtos, 
serviços e modelos empresariais, bem 
como da sua capacidade para cultivar, 
atrair e reter talentos. Embora existam 
histórias individuais de sucesso em toda a 
Europa, os Estados-Membros da UE, em 
média, ficam aquém em comparação com 
os líderes mundiais da inovação. Além 
disso, a UE enfrenta uma concorrência 
crescente em busca de novos talentos 
provenientes de novos centros de 
excelência nas economias emergentes.

As razões para dar protagonismo à 
investigação, educação e inovação são 
simples.  No contexto da economia do 
conhecimento e da crescente concorrência 
a nível mundial e perante o desafio 
demográfico com que a Europa se 
confronta internamente, o crescimento 
económico e o emprego futuros neste 
continente surgirão cada vez mais de 
descobertas inovadoras a nível de produtos, 
serviços e modelos empresariais, bem 
como da sua capacidade para cultivar, 
atrair e reter talentos, permitindo ao 
mesmo tempo aos cidadãos europeus não 
apenas beneficiar destas inovações, mas 
também contribuir para a sua 
emergência, nomeadamente através das 
novas tecnologias. Embora existam 
histórias individuais de sucesso em toda a 
Europa, os Estados-Membros, em média, 
ficam aquém em comparação com os 
líderes mundiais da inovação. Além disso, 
a União enfrenta uma concorrência 
crescente em busca de novos talentos 
provenientes de novos centros de 
excelência nas economias emergentes.

Alteração2
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Proposta de decisão
Anexo – ponto 1.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Afigura-se, por conseguinte, necessária 
uma verdadeira mudança nos nossos 
sistemas e paradigmas de inovação. Sucede 
ainda muitas vezes que a excelência no 
ensino superior, na investigação e na 
inovação, embora claramente existente em 
toda a UE, permaneça fragmentada. A 
Europa precisa de ultrapassar esta ausência 
de cooperação estratégica além-fronteiras –
sejam estas países, setores, ou disciplinas. 
Além disso, a Europa necessita de abraçar 
uma verdadeira cultura empresarial, 
essencial para capturar o valor da 
investigação e inovação, para criar novas 
empresas e para uma efetiva implantação 
no mercado das inovações em setores de 
elevado crescimento potencial. A Europa 
tem de promover o papel das instituições 
de ensino superior como motores da 
inovação, uma vez que as pessoas de 
talento têm de ser dotadas das 
competências, dos conhecimentos e das 
atitudes adequados, a fim de impulsionar a 
inovação.

Afigura-se, por conseguinte, necessária 
uma verdadeira mudança nos nossos 
sistemas e paradigmas de inovação, o que 
passa pela adoção de novos princípios e 
práticas baseados, nomeadamente, numa 
investigação aberta e inclusiva e no 
desenvolvimento de instrumentos de 
gestão dos direitos de propriedade 
intelectual que favoreçam a transparência 
e o intercâmbio, bem como o 
desenvolvimento de novos instrumentos 
de financiamento para assegurar que os 
esforços da investigação visam, de forma 
eficaz e prioritária, os grandes desafios de 
interesse público. Sucede ainda muitas 
vezes que a excelência no ensino superior, 
na investigação e na inovação, embora 
claramente existente em toda a UE, 
permaneça fragmentada. A Europa precisa 
de ultrapassar esta ausência de cooperação 
estratégica além-fronteiras – sejam estas 
países, setores, ou disciplinas. Além disso, 
a Europa necessita de abraçar uma 
verdadeira cultura empresarial, essencial 
para capturar o valor da investigação e 
inovação, para criar novas empresas e para 
uma efetiva implantação no mercado das 
inovações em setores de elevado 
crescimento potencial. A Europa tem de 
promover o papel das instituições de 
ensino superior como motores da inovação, 
uma vez que as pessoas de talento têm de 
ser dotadas das competências, dos 
conhecimentos e das atitudes adequados, a 
fim de impulsionar a inovação.

Alteração3

Proposta de decisão
Anexo – ponto 1.1 – parágrafo 6
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Texto da Comissão Alteração

Através das CCI, o EIT ajuda a criar 
ambientes em que a inovação seja mais 
provável de progredir e gerar novas formas 
de colaboração no domínio do ensino 
superior, da investigação e das empresas. 
Esta abordagem contribui para enfrentar os 
desafios societais cada vez mais complexos 
previstos no Horizonte 2020 de uma forma 
holística, reunindo pessoas excelentes de 
diferentes setores, disciplinas e formações 
– que, de outra forma, não viriam 
necessariamente a conhecer-se – para, em 
conjunto, encontrar soluções para o 
desafio.

Através das CCI, o EIT ajuda a criar 
ambientes em que a inovação seja mais 
provável de progredir e gerar novas formas 
de colaboração no domínio do ensino 
superior, da investigação e das empresas.
Além disso, o EIT contribui para o 
emprego dos jovens. Esta abordagem 
contribui para enfrentar os desafios 
societais cada vez mais complexos 
previstos no Horizonte 2020 de uma forma 
holística, reunindo pessoas excelentes de 
diferentes setores, disciplinas e formações 
– que, de outra forma, não viriam 
necessariamente a conhecer-se – para, em 
conjunto, encontrar soluções para o 
desafio.

Alteração 4

Proposta de decisão
Anexo – ponto 1.2 – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

 Reforçar o impacto dos investimentos em 
matéria de educação, investigação e 
inovação e experimentar novas formas de 
governação inovadora: O EIT atua como 
um catalisador, acrescentando valor à base 
de investigação existente, ao acelerar a 
aceitação e a exploração de tecnologias e 
dos resultados da investigação. As 
atividades de inovação contribuem, por sua 
vez, para alinhar e desencadear 
investimentos em investigação e tornar as 
atividades de ensino e formação mais 
reativas às necessidades das empresas. Para 
o efeito, o EIT goza de um elevado grau de 
flexibilidade para testar novos modelos de 
inovação, permitindo uma verdadeira 
diferenciação entre os modelos de 
financiamento e de governação das CCI e 
uma rápida adaptação que permite lidar 

 Reforçar o impacto dos investimentos em 
matéria de educação, investigação e 
inovação e experimentar novas formas de 
governação inovadora: O EIT atua como 
um catalisador, acrescentando valor à base 
de investigação existente, ao acelerar a 
aceitação e a exploração de tecnologias e 
dos resultados da investigação. As 
atividades de inovação contribuem, por sua 
vez, para alinhar e desencadear 
investimentos em investigação e tornar as 
atividades de ensino e formação mais 
reativas às necessidades das empresas. Para 
o efeito, o EIT goza de um elevado grau de 
flexibilidade para testar novos modelos de 
inovação, permitindo uma verdadeira 
diferenciação entre os modelos de 
financiamento e de governação das CCI e 
uma rápida adaptação que permite lidar 
melhor com as oportunidades emergentes.
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melhor com as oportunidades emergentes. O EIT tem também potencial para 
desenvolver novos modelos de 
financiamento, designadamente prémios 
de inovação, permitindo maximizar o 
retorno público do financiamento 
atribuído à investigação e garantindo que 
a inovação, para além de abordar as 
necessidades mais urgentes da sociedade, 
possa também beneficiar rapidamente os 
cidadãos europeus.

Alteração 5

Proposta de decisão
Anexo – ponto 1.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O EIT contribuirá de forma significativa 
para os objetivos definidos na iniciativa 
Horizonte 2020, em particular ao abordar 
desafios societais de uma forma 
complementar com outras iniciativas nestas 
áreas.  No âmbito da iniciativa Horizonte 
2020, o EIT será parte do objetivo de 
«resolução dos desafios societais», mas de 
acordo com a abordagem de interação, sem 
descontinuidades, entre objetivos, 
contribuirá igualmente para a «liderança 
industrial e os enquadramentos 
competitivos», estimulando a investigação 
orientada pela obtenção de resultados e 
promovendo a criação de PME inovadoras 
de elevado crescimento. Por último, 
contribuirá para a criação de uma «base 
científica excelente» ao promover a 
mobilidade além-fronteiras – de 
disciplinas, setores e países – e 
incorporando o espírito empresarial e uma 
cultura de assunção de riscos em graus de 
pós-graduação inovadores. O EIT deverá, 
por conseguinte, contribuir de forma 
significativa para promover as condições
de enquadramento que são necessárias para 
a realização do potencial inovador da 
investigação da UE e para a promoção da 

O EIT contribuirá de forma significativa 
para os objetivos definidos na iniciativa
Horizonte 2020, em particular ao abordar 
desafios societais de uma forma 
complementar com outras iniciativas nestas 
áreas. No âmbito da iniciativa Horizonte 
2020, o EIT será parte do objetivo de 
«resolução dos desafios societais», mas de 
acordo com a abordagem de interação, sem 
descontinuidades, entre objetivos, 
contribuirá igualmente para a «liderança 
industrial e os enquadramentos 
competitivos», estimulando a investigação 
orientada pela obtenção de resultados e 
promovendo a criação de PME inovadoras 
de elevado crescimento. Por último, 
contribuirá para a criação de uma «base 
científica excelente» ao promover a 
mobilidade além-fronteiras – de 
disciplinas, setores e países – e 
incorporando o espírito empresarial e uma 
cultura de assunção de riscos em graus de 
pós-graduação inovadores. O EIT deverá 
apoiar a cooperação e a mobilidade 
transfronteiriças e intersetoriais nos 
domínios da investigação e inovação entre 
centros académicos, institutos de 
investigação e empresas. O EIT criará 
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consecução do Espaço Europeu da 
Investigação (EEI). 

plataformas comuns de partilha de 
inovação e de conhecimentos, o que 
contribuirá para auxiliar zonas que não 
participam diretamente em CCI e, numa 
perspetiva a longo prazo, para o sucesso 
das prioridades do Programa-Quadro 
Horizonte 2020. É necessário estabelecer 
prioridades distintas para definir o âmbito 
específico de funcionamento do EIT no 
contexto da cooperação com países 
terceiros e organizações internacionais 
nos domínios da investigação e inovação, 
contribuindo assim para a divulgação de 
boas práticas comuns. O EIT deverá, por 
conseguinte, contribuir de forma 
significativa para promover as condições 
de enquadramento que são necessárias para 
a realização do potencial inovador da 
investigação da UE e para a promoção da 
consecução do Espaço Europeu da 
Investigação (EEI).

Alteração 6

Proposta de decisão
Anexo – ponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o EIT introduz uma verdadeira 
dimensão de educação na política de 
investigação e inovação da UE. Através de 
uma educação empresarial e inovadora, 
desempenha um importante papel de 
intermediário entre o quadro da 
investigação e inovação e os programas e 
as políticas de educação e proporciona o 
empenho de longo prazo necessário para 
produzir mudanças sustentáveis no 
domínio do ensino superior. O EIT, 
nomeadamente através de novos diplomas 
universitários transdisciplinares e 
interdisciplinares ostentando o seu rótulo, 
lidera um esforço de colaboração em 
matéria de educação para a inovação, com 
claras repercussões na agenda europeia 

Além disso, o EIT introduz uma verdadeira 
componente de educação na política de 
investigação e inovação da UE, sendo o 
único instrumento do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 que atribui grande 
importância ao aspeto educativo, 
nomeadamente através do livre acesso a 
publicações científicas. Por conseguinte, 
o EIT deve assegurar que os programas 
de mestrado e doutoramento das CCI 
sejam devidamente financiados. Através 
de uma educação empresarial e inovadora, 
desempenha um importante papel de 
intermediário entre o quadro da 
investigação e inovação e os programas e 
as políticas de educação e proporciona o 
empenho de longo prazo necessário para 
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mais abrangente para a modernização dos 
estabelecimentos de ensino superior, 
contribuindo, assim, para a promoção do 
Espaço Europeu do Ensino Superior.

produzir novas formas de adaptar 
continuamente o ensino superior aos 
requisitos das respetivas sociedades. É 
necessário prestar especial atenção ao 
financiamento adequado das 
universidades e outras instituições de 
ensino superior. Isso garantirá condições 
equitativas para as instituições que 
aspiram a obter o nível europeu mais 
elevado.  Simultaneamente, será mantido 
o apoio aos centros de investigação e de 
educação que já possuem o estatuto de 
excelência. O EIT, nomeadamente através 
de novos diplomas universitários 
transdisciplinares e interdisciplinares 
ostentando o seu rótulo, lidera um esforço 
de colaboração em matéria de educação 
para a inovação, com claras repercussões 
na agenda europeia mais abrangente para a 
modernização dos sistemas de ensino 
superior, defendendo, ao mesmo tempo, a 
tradição humanista do ensino superior 
europeu e contribuindo, assim, para a 
promoção do Espaço Europeu do Ensino 
Superior.

Alteração7

Proposta de decisão
Anexo – ponto 1.3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Acresce ainda que existem oportunidades 
para reforçar mutuamente a interação com 
a política de coesão da União, através da 
abordagem das relações existentes entre os 
aspetos locais e globais da inovação. Os 
centros de co-localização contribuem para 
a colaboração transfronteiriça e estão bem 
posicionados para tirar partido dos 
diferentes regimes de financiamento das 
suas respetivas regiões. Os centros de co-
localização desempenham um papel 
importante no reforço da ligação local-
global das CCI como um todo, incluindo 

Acresce ainda que existem oportunidades 
para reforçar mutuamente a interação com 
a política de coesão da União, através da 
abordagem das relações existentes entre os 
aspetos locais e globais da inovação. Os 
centros de co-localização contribuem para 
a colaboração transregional e
transfronteiriça e estão bem posicionados 
para tirar partido dos diferentes regimes de 
financiamento das suas respetivas regiões. 
Os centros de co-localização desempenham 
um papel importante no reforço da ligação 
local-global das CCI como um todo, 
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através de uma estreita cooperação com as 
autoridades regionais, em especial com 
aqueles que participam na conceção e 
execução das estratégias regionais de 
inovação para a especialização inteligente 
(RIS3). Além disso, as ligações entre as 
CCI e as organizações de clusters locais 
poderiam ser reforçadas para aumentar a 
participação das PME nas atividades das 
CCI. Embora as possibilidades de sinergias 
difiram em função do domínio temático de 
uma CCI, um certo número de iniciativas e 
programas a nível da UE parece 
particularmente propenso a oferecer 
benefícios da cooperação e coordenação. 
Como o próprio conceito EIT/CCI se 
baseia em acrescentar valor à excelência 
europeia existente, as CCI – atuais e 
futuras – irão, por definição, procurar 
explorar ao máximo estas sinergias. As 
CCI irão acrescentar valor às iniciativas 
que possam existir nos domínios 
pertinentes, incluindo iniciativas de 
programação conjunta (IPC), parcerias 
europeias de inovação e parcerias público-
privadas (PPP). 

incluindo através de uma estreita 
cooperação com as autoridades regionais, 
em especial com aqueles que participam na 
conceção e execução das estratégias 
regionais de inovação para a especialização 
inteligente (RIS3). Além disso, as ligações 
entre as CCI e as organizações de clusters 
locais poderiam ser reforçadas para 
aumentar a participação das PME nas 
atividades das CCI. Embora as 
possibilidades de sinergias difiram em 
função do domínio temático de uma CCI, 
um certo número de iniciativas e 
programas a nível da UE parece 
particularmente propenso a oferecer 
benefícios da cooperação e coordenação. 
Como o próprio conceito EIT/CCI se 
baseia em acrescentar valor à excelência 
europeia existente, as CCI – atuais e 
futuras – irão, por definição, procurar 
explorar ao máximo estas sinergias. As 
CCI irão acrescentar valor às iniciativas 
que possam existir nos domínios 
pertinentes, incluindo iniciativas de 
programação conjunta (IPC), parcerias 
europeias de inovação e parcerias público-
privadas (PPP). Serão criadas 
salvaguardas para evitar o duplo 
financiamento (75% das verbas provêm de 
financiamentos privados, públicos e 
regionais, incluindo financiamentos 
originários de outros programas europeus 
e da política de coesão). Deve evitar-se 
qualquer redução do financiamento de 
outros programas relacionados com a 
educação.

Alteração8

Proposta de decisão
Anexo – ponto 1.3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

As iniciativas de programação conjunta, 
um instrumento fundamental para abordar 

As iniciativas de programação conjunta, 
um instrumento fundamental para abordar 
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a questão da fragmentação da investigação, 
deverão constituir o núcleo da base de
investigação pan-europeia das CCI. Por sua 
vez, as CCI podem acelerar e promover a 
exploração da investigação pública de 
excelência desenvolvida conjuntamente 
pelas IPC, de modo a abordar a questão da 
fragmentação na inovação. As iniciativas 
tecnológicas conjuntas (ITC) e as 
recentemente criadas parcerias público-
privadas fornecem plataformas para a 
promoção da investigação de grande escala 
impulsionada pela indústria e reforçam o 
desenvolvimento das grandes tecnologias. 
As CCI podem ajudar a catalisar estes 
grandes investimentos em investigação a 
fim de impulsionar a transferência de 
tecnologias e a comercialização, bem como 
a desenvolver novas empresas no âmbito 
de atividades existentes através de talentos 
empresariais. Através da sua abordagem no 
âmbito do triângulo do conhecimento, o 
EIT complementará o investimento do 
Conselho Europeu de Investigação (CEI) 
em investigação de ponta de craveira 
mundial, abrangendo toda a cadeia de 
inovação a partir de ideias para a aplicação 
e a exploração e dará oportunidades 
adicionais em termos de inovação e 
exposição ao espírito empresarial a 
investigadores «Marie Curie» e a 
estudantes «Erasmus para todos».  

a questão da fragmentação da investigação, 
deverão constituir o núcleo da base de 
investigação pan-europeia das CCI. Por sua 
vez, as CCI podem acelerar e promover a 
exploração da investigação pública de 
excelência desenvolvida conjuntamente 
pelas IPC, de modo a abordar a questão da 
fragmentação na inovação. As iniciativas 
tecnológicas conjuntas (ITC)   e as 
recentemente criadas parcerias público-
privadas fornecem plataformas para a 
promoção da investigação de grande escala 
impulsionada pela indústria e reforçam o 
desenvolvimento das grandes tecnologias. 
As CCI podem ajudar a catalisar estes 
grandes investimentos em investigação a 
fim de impulsionar a transferência de 
tecnologias e a comercialização, bem como 
a desenvolver novas empresas no âmbito 
de atividades existentes através de talentos 
empresariais. Através da sua abordagem no 
âmbito do triângulo do conhecimento, o 
EIT complementará o investimento do 
Conselho Europeu de Investigação (CEI) 
em investigação de ponta de craveira 
mundial, abrangendo toda a cadeia de 
inovação a partir de ideias para a aplicação 
e a exploração, e garantirá o 
desenvolvimento do espaço europeu de 
investigação, oferecendo novas
oportunidades aos investigadores através 
das atividades «Maria 
Sklodowska-Curie». O EIT aproveitará o 
capital intelectual da Europa com o 
objetivo de adquirir novas capacidades em 
termos de inovação e exposição ao espírito 
empresarial graças à correlação com o 
programa «Erasmus para todos».
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Alteração 9

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Com base nestes ensinamentos, o EIT visa 
consolidar e desenvolver o seu papel de 
«investidor» que alimenta e permite que 
centros de excelência a nível da 
investigação, das empresas e do ensino 
superior existentes na Europa se associem 
e promovam as suas colaborações 
sistemáticas a longo prazo através das CCI. 

Com base nestes ensinamentos, o EIT visa 
consolidar e desenvolver o seu papel de 
«investidor» que alimenta e permite que 
centros de excelência a nível da 
investigação, das empresas e do ensino 
superior existentes na Europa se associem 
e promovam as suas colaborações 
sistemáticas a longo prazo através das CCI. 
Neste contexto, devem ser lançadas 
campanhas de informação através de 
todos os meios e canais de comunicação 
relevantes, a fim de assegurar que tanto 
as universidades como os estudantes 
tenham acesso suficiente a informação 
sobre o funcionamento e o âmbito de ação 
do EIT e das CCI.

Alteração 10

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.1.1. – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As CCI não só tiram partido da excelente 
base de investigação que os seus parceiros 
têm, mas são também precursores na 
promoção e execução da missão 
educacional do EIT. O objetivo é educar e 
formar pessoas com talento, dotando-as das 
qualificações, dos conhecimentos e da 
mentalidade necessários numa economia 
global baseada no conhecimento. Para o 
efeito, o EIT promove ativamente, entre 
outros, os cursos universitários com o 
rótulo do EIT através do acompanhamento 
da sua qualidade e da sua execução 
coerente entre as CCI. Neste esforço, farão 
uma utilização extensiva de avaliações de 

As CCI não só tiram partido da excelente 
base de investigação que os seus parceiros 
têm, mas são também precursores na 
promoção e execução da missão 
educacional do EIT. O objetivo é educar e 
formar pessoas com talento, dotando-as das 
qualificações, dos conhecimentos e da 
mentalidade necessários numa economia 
global baseada no conhecimento. Para o 
efeito, o EIT promove ativamente, entre 
outros, os cursos universitários com o 
rótulo do EIT através do acompanhamento 
da sua qualidade e da sua execução 
coerente entre as CCI. Neste esforço, será 
aplicada pelas CCI uma série de critérios 
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peritos e pelos pares, e estabelecerão um 
diálogo com organismos nacionais e de 
garantia da qualidade. Tal permitirá 
reforçar o reconhecimento nacional e 
internacional das qualificações com o 
rótulo do EIT e aumentar a sua atratividade 
a nível mundial, ao mesmo tempo que 
proporciona uma plataforma de 
colaboração a nível internacional. No 
futuro, as CCI serão incentivadas a 
expandir as suas atividades educativas 
além do ensino de pós-graduação para uma 
maior variedade de modos de estudo, de 
maneira a fazer face a uma gama mais 
ampla de ações inovadoras e de atividades 
de desenvolvimento profissional, que 
envolvem a educação executiva, cursos de 
formação específicos e cursos de verão. 
Para reforçar o impacto das atividades 
educativas das CCI e chegar a um público 
mais vasto, as CCI poderão prever a 
conceção, numa base experimental, de 
módulos de cursos de licenciatura ou de 
embalagens destinadas à educação 
escolar. 

de qualidade para diplomas universitários 
com o rótulo do EIT (isto é, de acordo 
com o processo de Bolonha, o espírito 
empresarial, permitindo uma estreita 
mobilidade setorial entre o meio 
académico e as indústrias), de modo a que 
sejam garantidos elevados padrões 
académicos e que, em última análise, a 
reputação e o prestígio das universidades 
europeias sejam assegurados. Além disso,
farão uma utilização extensiva de 
avaliações de peritos e pelos pares, e 
estabelecerão um diálogo com organismos 
nacionais e de garantia da qualidade. Tal 
permitirá reforçar o reconhecimento 
nacional e internacional das qualificações 
com o rótulo do EIT e aumentar a sua 
atratividade a nível mundial, ao mesmo 
tempo que proporciona uma plataforma de 
colaboração a nível internacional. No 
futuro, as CCI serão incentivadas a 
expandir as suas atividades educativas 
além do ensino de pós-graduação para uma 
maior variedade de modos de estudo, de 
maneira a fazer face a uma gama mais 
ampla de ações inovadoras e de atividades 
de desenvolvimento profissional, que 
envolvem a educação executiva, cursos de 
formação específicos e cursos de verão. As 
universidades devem continuar a manter 
a liberdade académica no que respeita ao 
conhecimento e à investigação e, ao 
procurarem criar sinergias com os 
interesses empresariais, devem zelar pela 
proteção dos seus programas individuais.

Alteração 11

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.1.1. – n.º 5 – ponto 2-A (novo) (dentro da caixa)

Texto da Comissão Alteração

 Estabelecerá critérios para os diplomas
universitários com o rótulo do EIT, de 
forma a garantir a sua validade 
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académica e padrões elevados.

Alteração 12

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.1.1. – n.º 5 – ponto 3 (dentro da caixa)

Texto da Comissão Alteração

 Criará um sistema de avaliações pelos 
pares, para as qualificações com o rótulo 
do EIT e entrará em diálogo com os 
organismos nacionais e internacionais de 
garantia da qualidade.

 Assegurará ativamente a coerência e a 
equivalência no EIT, criando um sistema 
de análises pelos pares, para as 
qualificações com o rótulo do EIT e entrará 
em diálogo com os organismos nacionais e 
internacionais de garantia da qualidade.

Alteração13

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.1.1. –n.º 5 – ponto 4 (dentro da caixa)

Texto da Comissão Alteração

 Incentivará as CCI a desenvolver uma 
maior variedade de atividades de ensino e 
formação.

 Incentivará as CCI a desenvolver uma 
maior variedade de atividades de ensino e 
formação, em especial atividades 
concebidas para dar às CCI a 
oportunidade de partilharem os seus 
conhecimentos com as instituições que 
possam estar interessadas em participar 
em futuras CCI, e a aumentar a 
sensibilização para a existência destes 
programas educativos.

Alteração 14

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.1.1. – n.º 5 – ponto 4-A (novo) (dentro da caixa)

Texto da Comissão Alteração

 Exortará as CCI a fornecerem aos 
estudantes informações relevantes sobre o 
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reconhecimento de diplomas obtidos 
noutros Estados-Membros.

Alteração 15

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.1.1. – n.º 5 – ponto 4-B (novo) (dentro da caixa)

Texto da Comissão Alteração

 Identificará processos de acreditação 
comuns para diplomas a nível europeu.

Alteração 16

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.1.2. – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de reforçar ainda mais o impacto e 
de incentivar a inovação em novas áreas de 
desafios societais, o EIT deverá alargar 
gradualmente a sua carteira de CCI. 
Seguindo uma trajetória de 
desenvolvimento crescente no 
estabelecimento de novas CCI, o EIT 
deverá assegurar que os ensinamentos 
retirados das anteriores rondas sejam 
devidamente tomados em consideração e 
que as CCI são constituídas apenas nos 
domínios em que existe um claro potencial 
de inovação e excelência de primeiro nível 
para desenvolver. Para o período de 2014-
2020, as novas CCI serão, por conseguinte, 
criadas em duas vagas, ou seja, três novas 
CCI cada em 2014 e 2018, que conduzirão 
a uma carteira de nove CCI para o período 
de 2014-2020 (correspondentes à criação 
de 40-50 centros de co-localização em toda 
a UE). Um potencial novo processo de 
seleção de CCI em 2018 irá basear-se 
fortemente nos resultados de uma avaliação 
externa aprofundada do EIT e das CCI 
existentes, incluindo uma avaliação do 
impacto económico e societal das CCI e da 

A fim de reforçar ainda mais o impacto e 
de incentivar a inovação em novas áreas de 
desafios societais, o EIT deverá alargar 
gradualmente a sua carteira de CCI. 
Seguindo uma trajetória de 
desenvolvimento crescente no 
estabelecimento de novas CCI, o EIT 
deverá assegurar que os ensinamentos 
retirados das anteriores rondas sejam 
devidamente tomados em consideração e 
que as CCI são constituídas apenas nos 
domínios temáticos em que existe um claro 
potencial de inovação e um significativo 
impacto social, bem como uma excelência 
de primeiro nível para desenvolver. Para o 
período de 2014-2020, as novas CCI serão, 
por conseguinte, criadas em duas vagas, ou 
seja, três novas CCI cada em 2014 e 2018, 
que conduzirão a uma carteira de nove CCI 
para o período de 2014-2020 
(correspondentes à criação de 40-50 
centros de co-localização em toda a UE). 
Um potencial novo processo de seleção de 
CCI em 2018 irá basear-se fortemente nos 
resultados de uma avaliação externa 
aprofundada do EIT e das CCI existentes, 
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contribuição do EIT para o reforçar da 
capacidade de inovação da UE e dos 
Estados-Membros, bem como nos 
resultados das avaliações do Horizonte 
2020. 

incluindo uma avaliação do impacto 
económico e societal das CCI e da 
contribuição do EIT para o reforçar da 
capacidade de inovação da UE e dos 
Estados-Membros, bem como nos 
resultados das avaliações do Horizonte 
2020. 

Alteração 17

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.1.2. – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Serão criadas novas CCI em zonas de 
grandes desafios societais que oferecem 
um real potencial de inovação. O EIT 
contribui, assim, plenamente para os 
objetivos da agenda política da UE em 
termos mais latos e, em especial, para os 
objetivos do Horizonte 2020, que identifica 
um certo número de grandes desafios 
societais, assim como tecnologias 
capacitantes e industriais. O objetivo é a 
criação de CCI em áreas temáticas que, 
devido à sua magnitude e complexidade, 
apenas podem ser tratadas através de uma 
abordagem interdisciplinar transfronteiriça 
e transectorial. A seleção dos domínios 
temáticos deve, por conseguinte, ter por 
base uma análise cuidadosa, para que se 
perceba se uma CCI pode trazer um 
verdadeiro valor acrescentado e ter um 
impacto positivo na economia e na 
sociedade.

Serão criadas novas CCI em zonas 
temáticas de grandes desafios societais que 
oferecem um real potencial de inovação. O 
EIT contribui, assim, plenamente para os 
objetivos da agenda política da UE em 
termos mais latos e, em especial, para os 
objetivos do Horizonte 2020, que identifica 
um certo número de grandes desafios 
societais. O objetivo é a criação de CCI em 
áreas temáticas que, devido à sua 
magnitude e complexidade, apenas podem 
ser tratadas através de uma abordagem 
interdisciplinar transfronteiriça e 
transectorial. A seleção dos domínios 
temáticos deve, por conseguinte, ter por 
base uma análise cuidadosa, para que se 
perceba se uma CCI pode trazer um 
verdadeiro valor acrescentado e ter um 
impacto positivo na economia e na 
sociedade. A atribuição de fundos às 
novas CCI deve ser efetuada com base na 
competitividade e tendo em consideração 
a qualidade e o potencial dos projetos, 
garantindo ao mesmo tempo um 
financiamento suficiente para que cada 
CCI seja efetivamente inovadora.
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Alteração 18

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.1.2. – n.º 3 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

 Exigir abordagens transdisciplinares e o 
desenvolvimento de novos tipos de ensino 
para além das fronteiras de disciplinas;

 Exigir abordagens transdisciplinares e 
encorajar as universidades a desenvolver
novos tipos de ensino para além das 
fronteiras de disciplinas;

Alteração 19

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.1.2. – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A avaliação dos temas propostos no projeto 
do EIT, bem como pela comunidade mais 
lata de partes interessadas, demonstrou 
claramente um certo grau de variação no 
que diz respeito ao impacto potencial que a 
criação de uma CCI oferece. Como 
resultado, rejeitou-se cabalmente um 
determinado número de temas,  tendo 
outros sido redefinidos, a fim de responder 
melhor às especificidades do contexto 
europeu e global nesta área.

A avaliação dos temas propostos no projeto 
do EIT, bem como pela comunidade mais 
lata de partes interessadas, demonstrou 
claramente um certo grau de variação no 
que diz respeito ao impacto potencial que a 
criação de uma CCI oferece. Como 
resultado, rejeitou-se cabalmente um 
determinado número de temas, tendo 
outros sido redefinidos, a fim de responder 
melhor às especificidades do contexto 
europeu e global nesta área. A avaliação 
regular da evolução dos potenciais de 
investigação e o possível surgimento de 
novas dinâmicas de inovação devem ser 
tidos em conta nas futuras CCI em setores 
ainda não considerados mas que 
cumpram os critérios definidos (como, por 
exemplo, no domínio marítimo).

Alteração 20

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.1.2. – n.º 5 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Foram identificadas as seguintes áreas Foram identificadas as seguintes áreas 
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temáticas como aquelas em que a criação 
de uma nova CCI tem maior potencial 
para conferir valor acrescentado às 
atividades existentes e assegurar um real 
incentivo para a inovação: 

temáticas como áreas em que a criação de 
uma nova CCI pode conferir valor 
acrescentado às atividades existentes e 
resultar num real incentivo para a 
inovação. Esta lista é, no entanto, 
puramente indicativa das áreas temáticas 
que serão finalmente escolhidas para as 
futuras CCI:

Alteração 21

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.1.2. – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

Para a segunda vaga, em 2018, os restantes 
temas (mobilidade urbana, indústria 
transformadora de valor acrescentado e 
sociedades seguras e inteligentes) serão 
considerados, tendo, simultaneamente, em 
conta desafios novos e imprevistos que 
possam surgir no futuro. 

Para a segunda vaga, em 2018, os restantes 
temas da lista supra (mobilidade urbana, 
indústria transformadora de valor 
acrescentado e sociedades seguras e 
inteligentes) poderão ser considerados, 
juntamente com outros temas, que 
tenham em conta os desafios novos e 
imprevistos que possam surgir no futuro.

Alteração 22

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.1.2. – parágrafo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Deve ser também prestada especial 
atenção ao papel das humanidades no 
ensino superior, uma vez que contribuem 
significativamente para a vida económica 
e para a promoção da cultura e do 
património europeus. Neste contexto, as 
humanidades não devem ser 
negligenciadas nem esquecidas quando 
da seleção das áreas temáticas para as 
futuras CCI.
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Alteração23

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.1.2. – n.º 10 – travessão 1-A (novo) (dentro da caixa) 

Texto da Comissão Alteração

 Consultará sempre todas as partes 
interessadas, incluindo - a par de 
universidades, empresas, empresários e 
centros de investigação - a sociedade civil, 
o governo local e as ONG relevantes antes 
de decidir quais as áreas temáticas que 
deverão ser abrangidas pela terceira vaga 
de CCI em 2018.

Alteração 24

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.1.2. – n.º 10 – travessão 1-B (novo) (dentro da caixa) 

Texto da Comissão Alteração

 Envidará todos os esforços para 
garantir que o maior número possível de 
potenciais partes interessadas tome 
conhecimento dos processos de seleção 
das futuras CCI. Devem ser fornecidas 
todas as informações necessárias às 
potenciais partes interessadas para lhes 
permitir analisarem de forma adequada 
qual o contributo específico, se for caso 
disso, que podem dar. Nesse contexto, 
deve ser prestada especial atenção às 
áreas e regiões que ainda não tiveram 
quaisquer participantes nas CCI 
existentes.

Alteração 25

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.1.2. – n.º 10 – travessão 2-A (novo) (dentro da caixa) 

Texto da Comissão Alteração

 Assegurará que o aspeto social seja um 
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critério prioritário no seio das CCI e 
visível em cada desafio societal.

Alteração 26

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.2. – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No período inicial, o EIT concentrou 
essencialmente os seus esforços na criação 
de CCI. Embora seja um objetivo claro 
para o EIT reforçar centros de excelência 
existentes, o EIT terá necessidade de 
assegurar que também traz benefícios a 
zonas da União que não participam 
diretamente em CCI. É, por conseguinte, 
de importância crítica para o EIT promover 
ativamente a divulgação de boas práticas 
para a integração do triângulo do 
conhecimento, a fim de desenvolver uma 
cultura comum de inovação e de partilha de 
conhecimentos. 

Durante o seu período inicial, o EIT 
concentrou essencialmente os seus esforços 
na criação de CCI. Embora seja um 
objetivo claro para o EIT reforçar centros 
de excelência existentes - ou encorajar a 
criação de novos -, o EIT terá necessidade 
de assegurar que também traz benefícios a 
zonas da União que não participam 
diretamente em CCI. Além disso, é 
essencial para o EIT melhorar a sua 
visibilidade em relação aos 
Estados-Membros ainda não envolvidos 
em CCI, principalmente os que têm menos 
experiência nestas modalidades de 
empreendimentos comuns. Aplicar-se-ão 
sempre o critério de excelência e o 
princípio da subsidiariedade. É, por 
conseguinte, de importância crítica para o 
EIT promover ativamente a divulgação de 
boas práticas, como a investigação aberta 
e a publicação aberta de resultados, para a 
integração do triângulo do conhecimento, a 
fim de desenvolver uma cultura comum de 
inovação e de partilha de conhecimentos. 

Alteração 27

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.2. – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No futuro, o EIT deve porfiar por tornar a 
experiência CCI compreensível e 
reproduzível, assentando-a numa cultura 

No futuro, o EIT deve porfiar por tornar a 
experiência CCI compreensível e 
reproduzível, assentando-a numa cultura 



PE489.612v02-00 22/33 AD\912360PT.doc

PT

que possa funcionar como um modelo a 
seguir na Europa e para além dela. 
Mediante a identificação, a análise e a 
partilha de boas práticas, bem como de 
novos modelos de governação e 
financiamento das CCI, o EIT visa garantir 
que os conhecimentos gerados no âmbito 
do EIT e das CCI são divulgados e 
capitalizados em benefício de pessoas e de
instituições, incluindo os que não 
participam diretamente nas CCI.

que possa funcionar como um modelo a 
seguir na Europa e para além dela. 
Mediante a identificação, a análise e a 
partilha de boas práticas, bem como de 
novos modelos de governação e 
financiamento das CCI, o EIT visa garantir 
que os conhecimentos gerados no âmbito 
do EIT e das CCI são divulgados e 
capitalizados em benefício dos cidadãos, 
das entidades privadas e das instituições, 
incluindo os que não participam 
diretamente nas CCI.

Alteração 28

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.2. – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O EIT pode desempenhar o papel decisivo 
no sintetizar da diversidade de abordagens 
aplicadas pelas CCI e no torná-las 
comunicáveis em zonas onde a capacidade 
de inovação é deficiente, e onde de outro 
modo não poderiam beneficiar da 
experiência adquirida pelo EIT. Essas 
ações de sensibilização deverão assegurar 
que os benefícios da experiência do EIT 
promovem o desenvolvimento da 
capacidade de inovação nestas zonas. Esta 
atividade é capaz de gerar fortes 
dividendos, na medida em que desenvolve 
o trabalho das CCI. 

O EIT pode desempenhar o papel decisivo 
no sintetizar da diversidade de abordagens 
aplicadas pelas CCI e no torná-las 
comunicáveis em zonas temáticas onde a 
capacidade de inovação é deficiente, e 
onde de outro modo não poderiam 
beneficiar da experiência adquirida pelo 
EIT. Essas ações de sensibilização deverão 
assegurar que os benefícios da experiência 
do EIT promovem o desenvolvimento da 
capacidade de inovação nestas zonas. Esta 
atividade é capaz de gerar fortes 
dividendos, na medida em que desenvolve 
o trabalho das CCI. Neste contexto, 
afigura-se de grande importância que o 
conceito de inovação seja igualmente 
aplicado a áreas académicas, que possam 
gerar ideias e conceitos ou novas provas 
materiais relacionados com o passado e o 
presente culturais da Europa.
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Alteração 29

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.2. – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

As pessoas com talento estão no cerne de 
uma inovação de sucesso. Um dos papéis 
mais importantes do EIT é dar às pessoas 
com talento a oportunidade de utilizar 
plenamente o seu potencial e criar 
ambientes onde elas possam florescer. 
Através das CCI, o EIT está a gerar tais 
ambientes, mas necessita de completá-los 
com estratégias para atrair e incluir os 
talentos de topo para além da CCI. 

As pessoas com talento, quando lhes é 
facultada a educação adequada e 
proposto trabalho em condições 
inspiradoras, estão no cerne de uma 
investigação de sucesso e abertas à
inovação. Um dos papéis mais importantes 
do EIT é dar às pessoas com talento a 
oportunidade de utilizar plenamente o seu 
potencial e criar ambientes onde elas 
possam florescer. Através das CCI, o EIT 
está a gerar tais ambientes, mas necessita 
de completá-los com estratégias para atrair 
e incluir os talentos de topo para além da 
CCI. 

Alteração 30

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.2. – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o EIT tem um papel claro a 
desempenhar para atrair talento de fora da 
UE. Através da criação de uma imagem de 
marca forte e da promoção de relações 
estratégicas com parceiros-chave de todo o 
mundo, o EIT pode aumentar a capacidade 
de atração dos parceiros no âmbito das 
CCI. Em estreita colaboração com as CCI, 
o EIT deve desenvolver uma forte 
estratégia internacional, identificando e 
estabelecendo ligações entre interlocutores 
relevantes e parceiros potenciais. Neste 
contexto, o EIT e as CCI deverão 
aproveitar plenamente as iniciativas da UE 
já existentes na área, tais como o programa 
«Erasmus para todos» e as ações Marie 
Curie. Além disso, o EIT pode fomentar a 
partilha de conhecimentos, a tutoria e o 

Além disso, o EIT tem um papel claro a 
desempenhar para atrair talento de fora da 
UE. Através da criação de uma imagem de 
marca forte e da promoção de relações 
estratégicas com parceiros-chave de todo o 
mundo, o EIT pode aumentar a capacidade 
de atração dos parceiros no âmbito das 
CCI. Em estreita colaboração com as CCI, 
o EIT deve desenvolver uma forte 
estratégia internacional, identificando e 
estabelecendo ligações com interlocutores 
relevantes e parceiros potenciais. Neste 
contexto, o EIT e as CCI deverão 
aproveitar plenamente as iniciativas da UE 
já existentes na área, tais como o programa 
«Erasmus para todos» e as ações Marie 
Curie. Assegurar-se-á a 
complementaridade do EIT com todos os 
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estabelecimento de redes, incentivando a 
criação de uma rede de antigos alunos do 
EIT.

outros programas de educação e 
investigação existentes (Conselho 
Europeu de Investigação, Centros 
Comuns de Investigação, Parcerias 
Europeias de Inovação, Alianças do 
Conhecimento, etc.). Além disso, o EIT 
pode fomentar a partilha de 
conhecimentos, a tutoria e o 
estabelecimento de redes, incentivando a 
criação de uma rede de antigos alunos do 
EIT. Pode ainda contribuir para esta 
tarefa apoiando áreas de investigação 
relacionadas com a cultura europeia, que 
sempre suscitou interesse mundial. 

Alteração 31

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.2. – parágrafo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O EIT e as suas CCI devem garantir que 
os resultados científicos e as suas 
aplicações, resultantes de cursos de 
mestrado ou doutoramento, bem como os 
obtidos sob a sua égide, sejam 
devidamente publicados, de forma a 
contribuírem para o diálogo académico 
internacional.

Alteração 32

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.2. – n.º 9 – travessão 1 (dentro da caixa)

Texto da Comissão Alteração

 Em estreita cooperação com as CCI, 
estabelecerá um regime («bolseiros EIT»), 
permitindo às pessoas de elevado talento 
de toda a UE e de outras regiões do mundo 
participar nas atividades dos centros de 
co-localização das CCI durante um período 
de tempo limitado, criando, assim, 
benefícios mútuos para o participante e 

 Em estreita cooperação com as CCI, 
estabelecerá um regime («bolseiros EIT») 
permitindo a um conjunto diversificado e 
transversal de estudantes, investigadores, 
académicos, docentes e empresários de 
todas as áreas de estudo e empresas da 
União, atualmente não envolvidos nas 
CCI existentes, pessoas de elevado talento 



AD\912360PT.doc 25/33 PE489.612v02-00

PT

para a CCI. de toda a União e de outras regiões do 
mundo, participar nas atividades dos 
centros de co-localização das CCI durante 
um período de tempo limitado, criando, 
assim, benefícios mútuos para o 
participante e para as CCI e ajudando a 
aumentar a sensibilização para as 
atividades das CCI e, de um modo mais 
geral, a visibilidade do EIT.

Alteração 33

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.2. – parágrafo 9 – travessão 1-A (novo) (dentro da caixa)

Texto da Comissão Alteração

 Fornecerá uma plataforma para 
promover a excelência, a cooperação e 
projetos conjuntos destinados às 
universidades de toda a União.

Alteração 34

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.2. – n.º 9 – travessão 2 (dentro da caixa)

Texto da Comissão Alteração

 Instituirá/adaptará um instrumento 
baseado na Internet, de forma a 
disponibilizar uma plataforma para a 
partilha de conhecimentos e a criação de 
redes em torno do EIT.

 Instituirá/adaptará um instrumento 
baseado na Internet, de forma a 
disponibilizar uma plataforma para a 
partilha de conhecimentos e a criação de 
redes em torno do EIT. Este instrumento 
será utilizado para incentivar os 
estudantes, investigadores, académicos, 
docentes e empresários, atualmente não 
envolvidos nas CCI, a conhecerem e 
aprenderem com o trabalho atualmente 
realizado pelas CCI existentes e com os 
planos para futuras vagas de CCI.

Alteração 35
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Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.2. – parágrafo 9 – travessão 2-A (novo) (dentro da caixa)

Texto da Comissão Alteração

 Desenvolverá instrumentos a fim de 
facilitar a identificação dos direitos de 
propriedade intelectual presentes numa 
área ou no contexto de uma investigação, 
bem como a sua aquisição, cessão ou 
transmissão, conforme os casos e as 
necessidades das partes interessadas;

Alteração 36

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.2. – n.º 9 – travessão 4 (dentro da caixa)

Texto da Comissão Alteração

 Tornará acessíveis os ensinamentos 
retirados e os êxitos das CCI, de forma 
sistemática, a toda a comunidade de 
inovação da UE, e mesmo fora dela. Tal 
pode incluir o desenvolvimento de um 
repositório de materiais didáticos públicos, 
provenientes das atividades de educação e 
formação do EIT e das CCI.

 Tornará acessíveis os ensinamentos 
retirados e os êxitos das CCI, de forma 
sistemática, a toda a comunidade de 
inovação da UE, e mesmo fora dela. Tal 
deve incluir o desenvolvimento de um 
repositório de materiais didáticos públicos, 
provenientes das atividades de educação e 
formação do EIT e das CCI, que será 
disponibilizado às universidades e 
institutos do ensino superior de toda a 
União.

Alteração 37

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.3. – n.º 5 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão multiplicou os seus esforços 
para apoiar o EIT na criação de um sistema 
de acompanhamento rigoroso e sólido 
orientado para os resultados. Este sistema 
de acompanhamento irá garantir a plena 
responsabilização do EIT e das CCI, a 
qualidade das prestações concretas, a 

A Comissão multiplicou os seus esforços 
para apoiar o EIT na criação de um sistema 
de acompanhamento rigoroso e sólido 
orientado para os resultados. Este sistema 
de acompanhamento irá garantir a plena 
responsabilização do EIT e das CCI, a 
qualidade das prestações concretas, a 
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contribuição para as prioridades da 
iniciativa Horizonte 2020 e, ao mesmo 
tempo, permitir uma flexibilidade 
suficiente no âmbito da dinâmica 
empresarial das CCI. Irá permitir que o 
EIT desenvolva uma capacidade sólida 
para recolher e analisar o contributo das 
CCI, para medir o desempenho do EIT 
contra os seus próprios objetivos e para 
aferir o EIT e as CCI contra as melhores 
práticas a nível europeu e mundial. O 
sistema será concebido de uma forma 
flexível e ajustada, se necessário, a fim de 
ter em conta a evolução e o crescente leque 
de atividades do EIT e das CCI. Na 
sequência da recomendação da avaliação 
externa independente e das disposições de 
monitorização globais no âmbito da 
iniciativa Horizonte 2020, a Comissão 
propôs, em associação com o EIT e as CCI, 
estabelecer um sistema de 
acompanhamento do desempenho do EIT 
orientado para os resultados, que abordasse 
quatro níveis de atividade: 

contribuição para as prioridades da 
iniciativa Horizonte 2020 e, ao mesmo 
tempo, permitir uma flexibilidade 
suficiente no âmbito da dinâmica em 
termos de investigação e empresarial das 
CCI. Irá permitir que o EIT desenvolva 
uma capacidade sólida para recolher e 
analisar o contributo das CCI, para medir o 
desempenho do EIT contra os seus 
próprios objetivos e para aferir o EIT e as 
CCI contra as melhores práticas a nível 
europeu e mundial. O sistema será 
concebido de uma forma flexível e 
ajustada, se necessário, a fim de ter em 
conta a evolução e o crescente leque de 
atividades do EIT e das CCI. Na sequência 
da recomendação da avaliação externa 
independente e das disposições de 
monitorização globais no âmbito da 
iniciativa Horizonte 2020, a Comissão 
propôs, em associação com o EIT e as CCI, 
estabelecer um sistema de 
acompanhamento do desempenho do EIT 
orientado para os resultados, que abordasse 
quatro níveis de atividade: 

Alteração 38

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.3. – n.º 5 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

 Nível EIT: avaliar o desempenho do EIT 
como um organismo da UE eficaz e 
efetivo, o que será medido em termos do 
apoio prestado às CCI, da intensidade e da 
cobertura das suas ações de sensibilização, 
divulgação e atividades internacionais e da 
sua capacidade para disponibilizar 
procedimentos simplificados.

 Nível EIT: avaliar o desempenho do EIT 
como um organismo da UE eficaz e 
efetivo, o que será medido em termos do 
apoio prestado às CCI, da intensidade e da 
cobertura das suas ações de sensibilização, 
divulgação e atividades internacionais e da 
sua capacidade para disponibilizar 
procedimentos simplificados, bem como 
em termos do incentivo à criação de 
centros de excelência, como forma de 
expandir a investigação e a inovação em 
toda a União.
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Alteração 39

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.3. – n.º 5 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

 Nível transversal em relação às CCI:
acompanhar a contribuição de todas as CCI 
para a realização dos objetivos estratégicos 
do EIT, identificados num instrumento 
específico, tais como um Painel de 
avaliação EIT. 

 Nível transversal em relação às CCI: 
acompanhar a contribuição de todas as CCI 
para a realização dos objetivos estratégicos 
do EIT, identificados num instrumento 
específico, tais como um Painel de 
avaliação EIT, bem como incentivar a 
investigação interdisciplinar, como forma 
de reforçar e sustentar a criação de novos 
domínios de investigação e inovação.

Alteração 40

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.3. – n.º 5 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

 Nível CCI individual: acompanhar o 
desempenho individual de cada CCI com 
base nos objetivos e nos indicadores 
essenciais de desempenho (IED), tal como 
estabelecidos nos planos de atividades de 
cada CCI. As CCI têm diferentes modelos 
empresariais e mercados diferentes e, bem 
assim, diferentes IED industriais, 
essenciais para a gestão bem sucedida de 
cada CCI.

 Nível CCI individual: acompanhar o 
desempenho individual de cada CCI com 
base nos objetivos e nos indicadores 
essenciais de desempenho (IED), tal como 
estabelecidos nos planos de atividades de 
cada CCI. As CCI têm diferentes modelos 
empresariais e mercados diferentes e, bem 
assim, diferentes IED industriais, 
essenciais para a gestão bem sucedida de 
cada CCI. Além disso, será incentivada a 
criação de centros de co-localização para 
expandir as suas atividades e promover a 
ideia de uma colaboração a nível local, 
regional ou nacional, como contributo 
para o âmbito de atuação do EIT.
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Alteração41

Proposta de decisão
Anexo – ponto 3.1. – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A este respeito, fatores determinantes são a 
dimensão, a composição e os 
procedimentos do Conselho Diretivo. O 
princípio dos membros independentes, 
combinado com um número limitado de 
membros eleitos representando a 
comunidade de CCI provou o seu valor e 
permite a recolha de conhecimentos 
especializados em todo o triângulo do 
conhecimento. O modelo inicial, com 18 
membros eleitos, acrescido, mais 
recentemente, de mais quatro 
representantes das CCI mostrou, no 
entanto, as suas limitações. Um Conselho 
Diretivo de dimensão mais reduzida 
conduzirá a uma tomada de decisões mais 
eficiente e reduzirá as despesas 
administrativas gerais. Por último, uma 
maior eficiência poderá ser conseguida ao 
reorientar o Conselho Diretivo do EIT para 
o seu papel fulcral de prestação de 
orientação estratégica. Além disso, a 
coerência com outras iniciativas da UE 
deve ser fortalecida, através de uma 
consulta reforçada com a Comissão 
Europeia sobre o programa de trabalho 
trienal do EIT. As informações sobre o EIT 
e as CCI do programa de trabalho trienal 
do EIT permitirão aceder e assegurar a 
complementaridade com outras partes do 
Horizonte 2020 e com outras políticas e 
instrumentos da União. Todas estas 
alterações foram incorporadas no 
regulamento alterado que acompanha o 
PEI. 

A este respeito, fatores determinantes são a 
dimensão, a composição e os 
procedimentos do Conselho Diretivo. O 
princípio dos membros independentes, 
combinado com um número limitado de 
membros eleitos representando a 
comunidade de CCI provou o seu valor e 
permite a recolha de conhecimentos 
especializados em todo o triângulo do 
conhecimento. O modelo inicial, com 18 
membros eleitos, acrescido, mais 
recentemente, de mais quatro 
representantes das CCI mostrou, no 
entanto, as suas limitações. Um Conselho 
Diretivo de dimensão mais reduzida 
conduzirá a uma tomada de decisões mais 
eficiente e reduzirá as despesas 
administrativas gerais. Por último, uma 
maior eficiência poderá ser conseguida ao 
reorientar o Conselho Diretivo do EIT para 
o seu papel fulcral de prestação de 
orientação estratégica. Para este efeito, um 
comité de peritos académicos que preste 
uma valiosa assistência e consultoria ao 
Conselho Diretivo poderá revelar-se 
muito útil em questões relacionadas 
principalmente com a estratégia 
académica e as práticas educativas das 
CCI, sendo o seu papel supervisionar o 
conteúdo dos programas, os seus critérios 
de qualidade e os seus aspetos sociais e 
culturais. Além disso, a coerência com 
outras iniciativas da UE deve ser 
fortalecida, através de uma consulta 
reforçada com a Comissão Europeia sobre 
o programa de trabalho trienal do EIT. As 
informações sobre o EIT e as CCI do 
programa de trabalho trienal do EIT 
permitirão aceder e assegurar a 
complementaridade com outras partes do 
Horizonte 2020 e com outras políticas e 
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instrumentos da União. Todas estas 
alterações foram incorporadas no 
regulamento alterado que acompanha o 
PEI. 

Alteração 42

Proposta de decisão
Anexo – ponto 3.2. – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Afastando-se de um papel de mero 
administrador, a sede do EIT deverá 
otimizar as suas funções operacionais para 
orientar as CCI para o máximo do seu 
desempenho e divulgar os bons resultados 
de modo generalizado. Há ganhos de 
eficiência a alcançar do fornecimento de 
um conjunto de serviços e funções 
centralizados, e não a nível de cada CCI. 
Embora todas as CCI trabalhem sobre 
temas específicos, um determinado número 
de elementos é de natureza transversal e é 
precisamente aí que o EIT pode fornecer 
um valor acrescentado concreto. Estas 
funções de prestador de conhecimentos 
podem relacionar-se, nomeadamente, com 
a sede do EIT a tornar-se um corretor de 
informação e um interlocutor com 
recursos, por exemplo na promoção do 
intercâmbio e da aprendizagem mútua ao 
nível transversal das CCI, facilitando as 
relações com as instituições da UE e com 
outras organizações fundamentais, tais 
como a Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Económicos (OCDE), ou
sobre questões horizontais específicas, tais 
como serviços de aconselhamento sobre PI, 
a transferência de tecnologia e de 
conhecimentos, aferição de desempenhos 
contra as melhores práticas internacionais, 
ou enveredar por estudos de antecipação e 
de prospetiva para identificar futuras 
direções para o EIT e as CCI. O EIT e as 
CCI deverão decidir em conjunto quando 
podem estas missões ser mais eficazmente 

Afastando-se de um papel de mero 
administrador, a sede do EIT deverá 
otimizar as suas funções operacionais para 
orientar as CCI para o máximo do seu 
desempenho e divulgar os bons resultados 
de modo generalizado. Há ganhos de 
eficiência a alcançar do fornecimento de 
um conjunto de serviços e funções 
centralizados, e não a nível de cada CCI.
Embora todas as CCI trabalhem sobre 
temas específicos, um determinado número 
de elementos é de natureza transversal e é 
precisamente aí que o EIT pode fornecer 
um valor acrescentado concreto. Estas 
funções de prestador de conhecimentos 
podem relacionar-se, nomeadamente, com 
a sede do EIT a tornar-se um corretor de 
informação e um interlocutor com 
recursos, por exemplo na promoção do 
intercâmbio, da transparência e da 
disponibilização de informações 
(nomeadamente no domínio dos direitos 
de propriedade industrial), e no 
desenvolvimento da aprendizagem mútua 
ao nível transversal das CCI, facilitando as 
relações com as instituições da UE e com 
outras organizações fundamentais, tais 
como a Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Económicos (OCDE). O 
EIT pode também centrar-se nas questões 
horizontais específicas, tais como serviços 
de aconselhamento sobre investigação 
aberta, investigação em colaboração, 
legislação sobre PI e concorrência, e a 
transferência de tecnologia e de 
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tratadas. A este respeito, será de 
importância crucial para o EIT e para as 
CCI estabelecer mecanismos viáveis para a 
colaboração sistemática acerca de questões 
transversais.

conhecimentos, aferição de desempenhos 
contra as melhores práticas internacionais, 
ou enveredar por estudos de antecipação e 
de prospetiva para identificar futuras 
direções para o EIT e as CCI. O EIT e as 
CCI deverão decidir em conjunto quando 
podem estas missões ser mais eficazmente 
tratadas. A este respeito, será de 
importância crucial para o EIT e para as 
CCI estabelecer mecanismos viáveis para a 
colaboração sistemática acerca de questões 
transversais.

Alteração 43

Proposta de decisão
Anexo – Ficha 2 – ponto 4 – travessão 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 Fomentará a cooperação internacional 
para o desenvolvimento, a fim de 
melhorar a produção alimentar e de 
elevar o nível e a qualidade do setor 
alimentar no domínio da nutrição.

Alteração 44

Proposta de decisão
Anexo – Ficha – ponto 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A CCI também estabeleceria contactos 
com o PIC (Programa para a 
Competitividade e a Inovação) de projetos 
de replicação no mercado da eco-inovação, 
em que a reciclagem de materiais constitui 
um dos domínios prioritários. Esta 
experiência prosseguiria com o Horizonte 
2020, nomeadamente no contexto da ação 
em matéria dos desafios societais no 
âmbito das alterações climáticas, da 
eficiência dos recursos e do abastecimento 
sustentável de matérias-primas.

A CCI também estabeleceria contactos 
com o PIC (Programa para a 
Competitividade e a Inovação) de projetos 
de replicação no mercado da eco-inovação, 
em que a reciclagem de materiais constitui 
um dos domínios prioritários. Esta 
experiência prosseguiria com o Horizonte 
2020, nomeadamente no contexto da ação 
em matéria dos desafios societais no 
âmbito das alterações climáticas, da 
eficiência dos recursos e do abastecimento 
sustentável de matérias-primas, 
incentivando a utilização de materiais que 
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assegurem uma melhor resistência do 
património cultural à passagem do tempo.
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