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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. O Programa BONUS 169 tem como objectivo reforçar a capacidade de investigação 
marinha dos Estados-Membros da UE, da União Europeia e dos países participantes no 
que diz respeito ao Mar Báltico.

É importante compreender melhor a razão pela qual o nível de poluição do Mar Báltico é 
tão elevado. Poderá, de certo, ser vantajoso reunir esforços quando se torna necessário 
realizar novos estudos. No entanto, a relatora gostaria de chamar a atenção para o vasto 
acervo de conhecimentos já existente, fruto das acções de investigação efectuadas por 
cada Estado-Membro ao longo dos anos. Este programa deve, nomeadamente, servir para 
compilar os resultados dessa investigação, a fim de evitar uma duplicação ou sobreposição 
desnecessárias do trabalho de investigação já disponível, bem como para determinar novas 
áreas de investigação comum no âmbito do programa BONUS.

A fim de aumentar esta base de conhecimento, o envolvimento da Rússia, de uma forma 
ou de outra, seria sensato, na medida em que é um dos principais responsáveis pela 
poluição do Mar Báltico.

2. Para os responsáveis políticos, seria relevante o acesso a estimativas cientificamente 
fundadas das perdas económicas, ecológicas e sociais, presentes e futuras, derivadas dos 
danos causados no ecossistema e da perda de biodiversidade no Mar Báltico.

Os profissionais da pesca são um dos principais grupos directamente afectados por esta 
situação, mas estão muito longe de serem os únicos. Importa garantir um vasto âmbito de 
aplicação, tendo em conta as consequências das transformações no Mar Báltico.

3. Tendo em conta que poderão estar em causa vários sectores, para além daqueles que são 
explicitamente mencionados no texto, é importante que o documento tenha um vasto 
âmbito de aplicação. Os sectores do transporte marítimo, da agricultura, da indústria e das 
autoridades portuárias são alguns dos sectores pertinentes.

4. É necessário ter em especial linha de conta o aspecto das águas de lastro dos navios 
contendo espécies invasivas, as quais podem representar uma ameaça ao equilíbrio 
ecológico natural do Mar Báltico. No que respeita aos navios, a prevenção de derrames de 
hidrocarbonetos constitui um domínio sobre o qual é necessário concentrar uma maior 
atenção.

5. Os projectos como o Gasoduto do Norte ("North Stream") no Mar Báltico também 
suscitam questões relativamente ao potencial impacto a curto e longo prazo da construção 
de gasodutos em todo o Mar Báltico ou em partes do mesmo. Tornar-se, portanto, urgente 
garantir que os estudos de impacto não só são realizados e encomendados pelas partes 
interessadas, mas também acompanhados por um trabalho de investigação independente.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 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
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de DECISÃO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativa à participação da 
Comunidade no Programa Conjunto de 
Investigação e Desenvolvimento do Mar 
Báltico (BONUS-169) empreendido por 
vários Estados-Membros

Proposta de DECISÃO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativa à participação da 
Comunidade no Programa Conjunto de 
Investigação e Desenvolvimento do Mar 
Báltico (BONUS) empreendido por vários 
Estados-Membros
(A alteração aplica-se a todo o texto)

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A ciência pode contribuir para enfrentar 
estes desafios e encontrar soluções para os 
problemas ambientais no mar Báltico. 
Contudo, a gravidade da situação actual 
exige uma intensificação qualitativa e 
quantitativa da investigação em curso na 
Região do Mar Báltico com o 
desenvolvimento e a implementação de 
uma abordagem plenamente integrada no 
âmbito da qual os programas de 
investigação relevantes de todos Estados 
costeiros possam ser racionalizados e 
orientados a fim de abordar as questões 
complexas e urgentes de uma forma 
coordenada, eficiente e eficaz.

(5) A ciência deve contribuir para enfrentar 
estes desafios e encontrar soluções para os 
problemas ambientais urgentes no mar 
Báltico. Contudo, a gravidade da situação 
actual exige uma intensificação qualitativa 
e quantitativa da investigação em curso na 
Região do Mar Báltico com o 
desenvolvimento e a implementação de 
uma abordagem plenamente integrada no 
âmbito da qual os programas de 
investigação relevantes de todos Estados 
costeiros possam ser racionalizados e 
orientados a fim de abordar as questões 
complexas e urgentes de uma forma 
coordenada, eficiente e eficaz.
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Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) De uma maneira geral, as 
iniciativas BONUS ERA-NET e ERA-
NET PLUS tiveram resultados positivos, 
pelo que é importante garantir a 
continuidade das acções de investigação a 
fim de resolver os problemas ambientais 
mais prementes. 

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Embora largamente centrada na 
investigação ambiental, a Iniciativa 
BONUS-169 tem ligações com uma série 
de programas de investigação da 
Comunidade sobre uma grande variedade 
de actividades humanas com impactos 
acumulados nos ecossistemas, como as 
pescas, a aquicultura, a agricultura, as 
infra-estruturas, os transportes, a formação 
e a mobilidade dos investigadores, bem 
como as questões socioeconómicas. A 
iniciativa é de importância considerável 
para algumas políticas e directivas 
comunitárias, nomeadamente a Directiva 
2008/56/CE de Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de Junho de 2008, que 
estabelece um quadro de acção comunitária 
no domínio da política para o meio 
marinho (Directiva-Quadro Estratégia 
Marinha ), a Estratégia da UE para a 
Região do Mar Báltico, a Política Comum 
das Pescas, a Política Agrícola Comum, a 
Directiva 2000/60/CE de Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 

(12) Embora largamente centrada na 
investigação ambiental, a Iniciativa 
BONUS tem ligações com uma série de 
programas de investigação da Comunidade 
sobre uma grande variedade de actividades 
humanas com impactos acumulados nos 
ecossistemas, como as pescas, a 
aquicultura, a agricultura, as 
infra-estruturas (em particular no domínio 
da energia), os transportes, a formação e a 
mobilidade dos investigadores, bem como 
as questões socioeconómicas. A iniciativa 
é de importância considerável para 
algumas políticas e directivas comunitárias, 
nomeadamente a Directiva 2008/56/CE de 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de Junho de 2008, que estabelece um 
quadro de acção comunitária no domínio 
da política para o meio marinho 
(Directiva-Quadro Estratégia Marinha ), a 
Estratégia da UE para a Região do Mar 
Báltico, a Política Comum das Pescas, a 
Política Agrícola Comum, a Directiva 
2000/60/CE de Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Outubro de 2000, que 
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acção comunitária no domínio da política 
da água e os compromissos internacionais 
da UE, como o Plano de Acção para o Mar 
Báltico (HELCOM). Em consequência, 
muitos outros domínios das políticas 
comunitárias beneficiarão com o Programa 
BONUS-169.

estabelece um quadro de acção comunitária 
no domínio da política da água e os 
compromissos internacionais da UE, como 
o Plano de Acção para o Mar Báltico 
(HELCOM). Em consequência, muitos 
outros domínios das políticas comunitárias 
beneficiarão com o Programa BONUS.

Justificação

Deve ser consagrada uma maior atenção aos projectos de infra-estruturas energéticas 
previstos, uma vez que, futuramente, estes projectos poderão vir a ter uma grande 
repercussão no estado do ambiente na região do Mar Báltico.

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) No final da fase estratégica, a 
Comissão, assistida por peritos 
independentes, deve proceder à avaliação 
do grau de maturidade e de preparação da 
iniciativa para passar à fase de 
implementação.

(15) No final da fase estratégica, a 
Comissão, assistida por peritos 
independentes, deve verificar e avaliar a 
qualidade e o grau de preparação da fase 
estratégica e, se necessário, sugerir 
melhoramentos. A transição para a fase de
implementação não deve sofrer 
interrupções nem atrasos desnecessários.

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Para uma execução eficiente do 
Programa BONUS-169, durante a fase de 
implementação o apoio financeiro deve ser 
concedido a participantes em projectos 
BONUS-169 seleccionados a nível central, 
sob a responsabilidade do AEIE BONUS, 
na sequência de convites à apresentação de 
propostas.

(24) Para uma execução eficiente do 
Programa BONUS, durante a fase de 
implementação o apoio financeiro deve ser 
concedido a participantes em projectos 
BONUS seleccionados a nível central, sob 
a responsabilidade do AEIE BONUS, na 
sequência de convites à apresentação de 
propostas. A concessão deste apoio 
financeiro aos participantes no Programa 
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BONUS e o respectivo pagamento devem 
decorrer de forma transparente, sem 
burocracias e de acordo com as regras 
comuns em conformidade com o Sétimo 
Programa-Quadro.

Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) É essencial que as actividades de 
investigação realizadas no âmbito do 
Programa BONUS-169 respeitem os 
princípios éticos básicos, incluindo os 
consagrados no artigo 6.º do Tratado da 
União Europeia e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, bem 
como os princípios da igualdade entre 
géneros e da integração das questões de 
género nas políticas.

(30) É essencial que as actividades de 
investigação realizadas no âmbito do 
Programa BONUS respeitem os princípios 
éticos, em conformidade com os 
princípios gerais enunciados no Sétimo 
Programa-Quadro, e sigam os princípios 
da igualdade entre géneros e da integração 
das questões de género nas políticas, bem 
como do desenvolvimento sustentável.

Alteração 8

Proposta de decisão
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) O AEIE BONUS deve incentivar os 
participantes nos projectos BONUS-169
seleccionados a comunicar e divulgar 
amplamente os respectivos resultados e a 
facultar essa informação ao público,

(32) O AEIE BONUS deve obrigar os 
participantes nos projectos BONUS
seleccionados a comunicar e divulgar 
amplamente os respectivos resultados e a 
facultar essa informação ao público,

Justificação

Os resultados da investigação efectuada devem ser partilhados tanto quanto possível.

Alteração 9
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Proposta de decisão
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) A execução bem sucedida dos 
projectos já realizados no âmbito do 
programa BONUS evidenciou as 
condições desastrosas em que se encontra 
o Mar Báltico, em particular as zonas 
onde estão previstos projectos de 
intra-estruturas energéticas de maior 
envergadura; o estado do ambiente no 
Mar Báltico deve, portanto, continuar a 
ser activamente supervisionado; 

Justificação

A presente alteração destaca a importância de uma execução bem sucedida dos projectos no 
âmbito do programa BONUS. 

Alteração 10

Proposta de decisão
Considerando 32-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-B) As más práticas reveladas durante 
a fase de execução dos projectos no 
âmbito do programa BONUS devem ser 
erradicadas e os projectos apresentados 
pelos centros de investigação de 
determinados Estados-Membros não 
devem ser indevidamente beneficiados 
aquando da elaboração da lista de 
projectos a financiar, uma vez que tal 
implica a discriminação de outros 
Estados-Membros na região do Mar 
Báltico; 

Justificação

Durante a fase de selecção dos projectos a ser financiados, a experiência revela que os 
projectos apresentados pelos centros de investigação de determinados Estados-Membros são 
indevidamente beneficiados ao mesmo tempo que se ignoram os centros de investigação de 
outros Estados-Membros. Tais práticas discriminatórias devem ser evitadas aquando da 
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elaboração da lista de classificação.

Alteração 11

Proposta de decisão
Artigo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -1.º
Objecto

A presente decisão visa apoiar o 
desenvolvimento sustentável do ponto de 
vista do ambiente na região do Mar 
Báltico, facilitando a coordenação das 
acções de investigação regionais com o 
objectivo comum de implementar uma 
gestão ecossistémica na região.

Alteração 12

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Preparação da Agenda de Investigação 
Estratégica - que define a componente 
relativa ao conteúdo científico do programa 
com incidência nos convites à apresentação 
de propostas, em conformidade com os 
objectivos fixados no Sétimo Programa-
Quadro;

a) Preparação da Agenda de Investigação 
Estratégica - que define a componente 
relativa ao conteúdo científico do programa 
com incidência nos convites à apresentação 
de propostas, em conformidade com o 
objectivo comum da gestão ecossistémica 
sustentável na região do Mar Báltico e os 
objectivos fixados no Sétimo Programa-
Quadro;

Alteração 13

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fase de implementação terá uma 4. A fase de implementação terá uma 
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duração mínima de cinco anos. Durante a 
fase de implementação, serão publicados, 
pelo menos, três convites à apresentação de 
propostas a fim de financiar projectos que 
se enquadrem nos objectivos do Programa 
BONUS-169. Estes convites à 
apresentação de propostas devem visar 
projectos transnacionais e com múltiplos 
parceiros e incluir actividades de 
investigação, desenvolvimento 
tecnológico, formação e difusão. Os 
projectos devem ser seleccionados de 
acordo com os princípios da igualdade de 
tratamento, transparência, avaliação 
independente, co-financiamento, ausência 
de fins lucrativos, financiamento não 
acumulado com outras fontes comunitárias, 
bem como com o princípio da não-
retroactividade.

duração mínima de cinco anos. Durante a 
fase de implementação, serão publicados 
os convites à apresentação de propostas a 
fim de financiar projectos que se 
enquadrem nos objectivos do Programa 
BONUS. Estes convites à apresentação de 
propostas devem visar projectos 
transnacionais e com múltiplos parceiros e 
incluir actividades de investigação, 
desenvolvimento tecnológico, formação e 
difusão. Os projectos devem ser 
seleccionados de acordo com os princípios 
da igualdade de tratamento, transparência, 
avaliação independente, co-financiamento, 
ausência de fins lucrativos, financiamento 
não acumulado com outras fontes 
comunitárias, bem como com o princípio 
da não-retroactividade. A concessão do 
apoio financeiro aos participantes no 
Programa BONUS e o respectivo 
pagamento devem respeitar as regras 
comuns em conformidade com o Sétimo 
Programa-Quadro.

Alteração 14

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A contribuição financeira da 
Comunidade para a fase de 
implementação será concedida nas 
seguintes condições:

3. Antes do termo da fase estratégica, a 
Comissão deve avaliar o seguinte:

Alteração 15

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Avaliação positiva da fase estratégica 
efectuada pela Comissão com a 
assistência de peritos independentes; essa 

a) Os resultados da fase estratégica 
descrita no n.º 3 do artigo 2, bem como os
progressos verificados na realização dos 
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avaliação deve incidir nos progressos 
verificados na realização dos objectivos e 
nas prestações concretas apresentadas 
conforme previsto no artigo 2.º, n.º 3, e no 
anexo I;

objectivos e nas prestações concretas 
apresentadas conforme previsto no anexo I, 
secção 2;

Alteração 16

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Demonstração pelo AEIE BONUS da 
sua capacidade de execução do Programa 
BONUS-169, incluindo a recepção, 
atribuição e acompanhamento da 
contribuição financeira da Comunidade, 
sob gestão centralizada indirecta, em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
54.°, n.º 2, alínea c), e no artigo 56.° do 
Regulamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 
(seguidamente designado «o Regulamento 
Financeiro») e nos artigos 35.°, 38.°, n.º 2), 
e 41.° do Regulamento (CE, Euratom) n.° 
2342/2002 e de acordo com boas práticas 
de gestão financeira;

b) Demonstração pelo AEIE BONUS da 
sua capacidade de execução do Programa 
BONUS, incluindo a realização do 
objectivo do desenvolvimento sustentável 
do ponto de vista do ambiente na região 
do Mar Báltico, a recepção, atribuição e 
acompanhamento da contribuição 
financeira da Comunidade, sob gestão 
centralizada indirecta, em conformidade 
com o estabelecido no artigo 54.°, n.º 2, 
alínea c), e no artigo 56.° do Regulamento 
(CE, Euratom) n.° 1605/2002 
(seguidamente designado «o Regulamento 
Financeiro») e nos artigos 35.°, 38.°, n.º 2), 
e 41.° do Regulamento (CE, Euratom) n.° 
2342/2002 e de acordo com boas práticas 
de gestão financeira;

Alteração 17

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Compromisso de cada Estado 
participante de contribuir com a sua parte 
para o financiamento do Programa 
BONUS-169 e pagamento em numerário e 
disponibilização efectiva da contribuição 
em espécie mediante infra-estruturas, 
quando solicitado. Estes compromissos 
serão incluídos num plano de 

e) Compromisso de cada Estado 
participante de contribuir com a sua parte 
para o financiamento do Programa BONUS
e o efectivo pagamento da sua 
contribuição financeira, em particular 
para o financiamento dos participantes 
nos projectos BONUS seleccionados com 
base nos convites à apresentação de 
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financiamento acordado pelas 
autoridades nacionais competentes, a fim 
de contribuir para a execução conjunta 
da fase de implementação do Programa 
BONUS-169;

propostas.

Alteração 18

Proposta de decisão
Anexo I – secção 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Publicar, no mínimo, três convites à 
apresentação de propostas multitemáticos, 
estrategicamente orientados e com 
múltiplos parceiros.

g) Publicar convites à apresentação de 
propostas multitemáticos, estrategicamente 
orientados e com múltiplos parceiros.

Alteração 19

Proposta de decisão
Anexo I – Secção 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Convidar de forma activa todos os 
países terceiros na orla do Mar Báltico ou 
que constituem a sua bacia de drenagem a 
aderir à iniciativa enquanto Estados 
participantes.

Justificação

É conveniente adicionar os países que constituem a bacia de drenagem do Mar Báltico.

Alteração 20

Proposta de decisão
Anexo I – secção 2.2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Deve ser desenvolvida e acordada uma 
Agenda de Investigação Estratégica em 
consulta entre os Estados participantes, 

Deve ser desenvolvida e acordada uma 
Agenda de Investigação Estratégica em 
consulta entre os Estados participantes, 
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uma vasta gama de partes interessadas e a 
Comissão. Essa agenda constituirá a base 
de um programa orientado em função das 
políticas. Alargará a incidência da 
investigação a fim de contemplar, para 
além do ecossistema marinho, uma 
abordagem ao nível da bacia hidrográfica 
que responda às questões-chave que 
afectam a qualidade e a produtividade dos 
ecossistemas da Região do Mar Báltico.

uma vasta gama de partes interessadas e a 
Comissão. Essa agenda constituirá a base 
de um programa orientado em função das 
políticas. Alargará a incidência da 
investigação a fim de contemplar, para 
além do ecossistema marinho, uma 
abordagem ao nível da bacia hidrográfica 
que responda às questões-chave que 
afectam a qualidade e a produtividade dos 
ecossistemas da Região do Mar Báltico.
Incluirá uma estimativa dos custos
económicos dos danos ambientais e da 
perda de biodiversidade na região.

Justificação

É importante adicionar uma estimativa dos custos económicos dos danos ambientais em geral 
(por exemplo, eutrofização), para além dos custos da perda de biodiversidade.

Alteração 21

Proposta de decisão
Anexo I – secção 2.2.3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Desenvolvimento de uma estrutura de 
financiamento de projectos BONUS-169
com base numa reunião de fundos 
compostos por contribuições em 
numerário dos Estados participantes e da 
Comunidade;

h) Desenvolvimento de uma estrutura de 
financiamento de projectos BONUS;

Alteração 22

Proposta de decisão
Anexo I – secção 2.2.3 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) Garantia da partilha dos resultados 
da investigação no âmbito de outros 
projectos regionais semelhantes de 
investigação marinha.
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Justificação

O objectivo do aditamento proposto é evitar, na medida do possível, a sobreposição e a 
duplicação dos trabalhos de investigação.

Alteração 23

Proposta de decisão
Anexo I – secção 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se os resultados da avaliação e da
auditoria ex-ante do AEIE BONUS forem
positivos, a Comissão e o AEIE BONUS 
concluirão um acordo de implementação.

3. Se as condições referidas na alínea a), 
n.º 3, do artigo 3.º estiverem reunidas e a
auditoria ex-ante do AEIE BONUS for 
positiva, a Comissão e o AEIE BONUS 
concluirão um acordo de implementação.

Alteração 24

Proposta de decisão
Anexo I – secção 3.1

Texto da Comissão Alteração

Durante a fase de implementação, devem 
ser publicados e realizados, no mínimo, 
três convites à apresentação de propostas 
conjuntos com vista a financiar projectos 
BONUS-169 estrategicamente orientados 
que se enquadrem nos objectivos da 
iniciativa. Os tópicos devem ser os 
constantes na Agenda de Investigação 
Estratégica do Programa BONUS-169, 
respeitar tanto quanto possível o roteiro 
estabelecido e abranger actividades de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 
e formação e/ou difusão.

Durante a fase de implementação, devem 
ser publicados e realizados, no mínimo, 
três convites à apresentação de propostas 
conjuntos com vista a financiar projectos 
BONUS estrategicamente orientados que 
se enquadrem nos objectivos da iniciativa. 
Os tópicos devem ser os constantes na 
Agenda de Investigação Estratégica do 
Programa BONUS, respeitar tanto quanto 
possível o roteiro estabelecido e abranger 
actividades de investigação, 
desenvolvimento tecnológico e formação 
e/ou difusão.

Alteração 25
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Proposta de decisão
Anexo I – secção 3.4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A contribuição financeira da Comunidade e 
a contribuição em numerário dos Estados 
participantes para o Programa BONUS-169
serão reunidas e administradas 
centralmente pelo AEIE BONUS.

A contribuição financeira da Comunidade e 
a contribuição em numerário dos Estados 
participantes para o Programa BONUS
serão reunidas e administradas 
centralmente pelo AEIE BONUS, podendo 
um Estado participante consagrar a sua 
contribuição em numerário 
exclusivamente à investigação interna 
("fundo comum virtual”).

Justificação

O "fundo comum virtual" constitui uma medida necessária para os Estados participantes cuja 
contribuição para um fundo comum é limitada, ou para os Estados participantes com uma 
capacidade de investigação inferior. A possibilidade de consagrar a contribuição em 
numerário exclusivamente à investigação interna contribuiria para reduzir o desfasamento 
existente.

Alteração 26

Proposta de decisão
Anexo II – Secção 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Programa BONUS-169 será gerido 
pelo AEIE BONUS através do seu 
Secretariado. O AEIE BONUS 
estabelecerá as seguintes estruturas para 
fins da execução do Programa BONUS-
169: Comité Director, Secretariado, 
Comité Consultivo, Fórum de Investigação 
Sectorial e Fórum de Coordenadores de 
Projectos.

1. O Programa BONUS será gerido pelo 
AEIE BONUS através do seu Secretariado. 
O AEIE BONUS estabeleceu as seguintes 
estruturas para fins da execução do 
Programa BONUS: Comité Director, 
Secretariado, Comité Consultivo, Fórum de 
Investigação Sectorial e Fórum de 
Coordenadores de Projectos.
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