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BREVE JUSTIFICAÇÃO

1. De um modo geral é de saudar a criação de um Programa-quadro para a inovação e a 
competitividade (2007-2013) que coloque a tónica nas pequenas e médias empresas. O 
novo programa não só conglomera vários outros programas como também estabelece 
novos domínios prioritários.

2. Dado que, apesar da dotação prevista de 4 212,6 milhões de euros, este programa
representa apenas cerca de um décimo da dotação total para a investigação, há que zelar 
por que a maior parte dos recursos seja atribuída às empresas e não utilizada em despesas 
administrativas ou organizacionais.

3. Um dos objectivos principais do Programa-quadro deverá ser o de apoiar as pequenas e 
médias empresas (PME) que transformam ideias inovadoras em processos de produção e
os desenvolvem para introdução no mercado. É precisamente este “processo de 
transformação” que requer um apoio dedicado, pois um grande número das ideias 
tecnologicamente arrojadas e dos trabalhos científicos não dá origem a produtos 
comercializáveis.

4. As obrigações de apresentação de relatórios e de controlo, bem como de elaboração de 
estatísticas, deverão restringir-se ao mínimo necessário, no âmbito do objectivo de reduzir 
a burocracia.

5. É de louvar a concentração no CIP de 9 programas de apoio existentes. Esta medida 
permite reduzir a carga administrativa e deverá facilitar o acesso das pequenas e médias 
empresas a programas de apoio da União Europeia.

6. A vertente “Energia Inteligente” está ligada a todo o potencial de inovação no sector da 
energia. É de aplaudir o apoio à inovação no domínio das energias renováveis e da
eficiência energética, mas estas constituem apenas uma parte do sector da energia. Deve
ser igualmente apoiada a inovação nos domínios da tecnologia de extracção e da 
engenharia de sistemas, no sector da transformação e em todos os demais sectores da 
energia.

7. As medidas de fomento do espírito empresarial e das capacidades empresariais devem 
dirigir-se não só à criação de empresas como também a todas as médias empresas com
potencial de crescimento.

8. É de saudar o objectivo de reforçar a competitividade das empresas através da
internacionalização/europeização. As PME produzem inovação empresarial quando são 
incentivadas a utilizar em maior medida os benefícios do mercado interno europeu.

9. Os pedidos das empresas devem poder ser apresentados através de um procedimento 
simples e rápido, de modo a evitar encargos financeiros e atrasos desnecessários. As PME, 
em particular, deverão poder optar por um procedimento simplificado, cujo passo inicial 
consista apenas na entrega de um formulário, sendo as demais informações necessárias 
apresentadas posteriormente, no prazo máximo de dois meses após decisão favorável. Em 
alternativa, as empresas deverão poder entregar de imediato todas as informações
requeridas, a fim de pouparem tempo entre a apresentação do pedido e o desembolso das 
ajudas financeiras. Nos pedidos relativos a projectos conjuntos, deverá, em princípio, ser 
suficiente a participação de candidatos de dois países.
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ALTERAÇÕES

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

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 10

(10) A fim de garantir que o financiamento 
se limite a remediar as insuficiências do 
mercado e no intuito de evitar qualquer 
distorção do mercado, o financiamento 
concedido ao abrigo do Programa-quadro 
deve respeitar as regras comunitárias 
relativas aos auxílios estatais e aos 
instrumentos de acompanhamento, bem 
como a definição comunitária de PME em 
vigor.

(10) O financiamento concedido ao abrigo 
do Programa-quadro deve respeitar as regras 
comunitárias relativas aos auxílios estatais e 
aos instrumentos de acompanhamento, bem 
como a definição comunitária de PME em 
vigor.

Justificação

Concentração nas principais condições de financiamento.

Alteração 2
Considerando 17

(17) Os instrumentos financeiros 
comunitários baseados no mercado que se 
destinam às PME complementam e 
potenciam o efeito dos regimes financeiros a 
nível nacional. Podem incentivar o 
investimento privado para a criação de novas 
empresas inovadoras e apoiar as empresas 
com um potencial de crescimento elevado 
em fase de expansão, a fim de reduzir um 
manifesto défice de capital próprio. Podem 
melhorar o acesso das actuais PME ao 
financiamento através de empréstimos para 
actividades de apoio à sua competitividade e 
ao seu potencial de crescimento.

(17) Os instrumentos financeiros 
comunitários baseados no mercado que se 
destinam às PME complementam e 
potenciam o efeito dos regimes financeiros a 
nível nacional. Podem incentivar o 
investimento privado para a criação de novas 
empresas inovadoras e apoiar as empresas 
com um potencial de crescimento elevado 
em fase de expansão, a fim de reduzir um 
manifesto défice de capital próprio. Podem 
melhorar o acesso das actuais PME ao 
financiamento através de empréstimos para 
actividades de apoio à sua competitividade e 
ao seu potencial de crescimento. Podem 

  
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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melhorar o acesso das PME a capital de 
risco para financiar actividades que visam 
transformar os resultados da investigação 
em produtos comercializáveis. Para o 
efeito, a Comissão deve analisar se, e em 
que medida, os instrumentos financeiros do 
Programa para o Espírito Empresarial e a 
Inovação deverão poder recorrer a 
dotações do sétimo Programa-Quadro de 
Investigação.

Justificação

Ao nível da transferência de tecnologia, isto é, na transformação dos resultados da 
investigação em produtos comercializáveis, existem ainda necessidades de financiamento 
devido aos elevados riscos que esta actividade implica. As dotações do Programa-Quadro 
para a Competitividade e a Inovação não são suficientes para suprir estas necessidades. Por 
conseguinte, a Comissão deverá estabelecer uma ligação com o sétimo Programa-Quadro de 
Investigação e possibilitar o recurso às dotações deste programa para serem investidas em 
fundos no domínio da transferência de tecnologia.

Alteração 3
Considerando 20

(20) Os serviços de apoio às empresas e à 
inovação desempenham um papel 
importante para assegurar o acesso das PME 
à informação sobre o funcionamento do 
mercado interno de bens e serviços e as 
oportunidades que este oferece, bem como 
sobre a transferência transnacional de 
inovação, conhecimento e tecnologia. São 
igualmente fundamentais para facilitar o 
acesso das PME à informação sobre a 
legislação comunitária que lhes é aplicável, 
bem como sobre a legislação futura, 
permitindo-lhes assim preparar-se e adaptar-
se de uma forma eficaz em termos de custos. 
As avaliações externas sublinharam a 
necessidade de reforçar o papel horizontal da 
prestação de serviços europeus de apoio às 
empresas no domínio da difusão de 
informação sobre programas comunitários e 
da promoção da participação das PME 
nesses programas, em especial, a 
participação das pequenas e médias 
empresas no Programa-quadro de 

(20) Os serviços de apoio às empresas e à 
inovação desempenham um papel 
importante para assegurar o acesso das PME 
à informação sobre o funcionamento do 
mercado interno de bens e serviços e as 
oportunidades que este oferece, bem como 
sobre a transferência transnacional de 
inovação, conhecimento, tecnologias e 
resultados da investigação. São igualmente 
fundamentais para facilitar o acesso das 
PME à informação sobre a legislação 
comunitária que lhes é aplicável, bem como 
sobre a legislação futura, permitindo-lhes 
assim preparar-se e adaptar-se de uma forma 
eficaz em termos de custos. As avaliações 
externas sublinharam a necessidade de 
reforçar o papel horizontal da prestação de 
serviços europeus de apoio às empresas, 
como, por exemplo, os Euro-Info-Centros 
(EIC) ou os Centros de Ligação para a 
Inovação (Innovation Relay Centres -
IRC), no domínio da difusão de informação 
sobre programas comunitários e da 
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investigação, desenvolvimento tecnológico e 
demonstração. As avaliações sublinharam 
igualmente a importância de facilitar a 
interacção entre a Comissão e as PME.

promoção da participação das PME nesses 
programas, em especial, a participação das 
pequenas e médias empresas no Programa-
quadro de investigação, desenvolvimento 
tecnológico e demonstração, bem como em 
concursos públicos europeus. As avaliações 
sublinharam igualmente a importância de 
facilitar a interacção entre a Comissão e as 
PME. Neste contexto, importa assegurar 
que as verbas públicas são utilizadas de 
forma transparente do ponto de vista da 
eficiência dos serviços europeus prestados. 

Justificação

No passado, os EIC e IRC provaram ser pontos de contacto competentes para as pequenas e 
médias empresas. O novo concurso para as redes de apoio às empresas, previsto para 2006, 
deve recorrer às experiências já adquiridas e servir para simplificar os processos 
administrativos. De futuro, não devem ser impostas obrigações desproporcionadas no que 
respeita à apresentação de relatórios, uma vez que tal compromete a eficiência dos serviços. 
A rede deve ainda participar na difusão dos mais recentes resultados da investigação e 
prestar apoio às PME no acesso a concursos públicos europeus. Tanto uma coisa como a 
outra são fulcrais para o processo de inovação e para a expansão das actividades comerciais 
das empresas.

Alteração 4
Considerando 20 bis (novo)

(20 bis) A Comissão deve atribuir uma 
importância especial ao apoio às PME das 
regiões ultraperiféricas da UE. Por isso, 
apoiará o reforço das redes e dos serviços 
de apoio às empresas e à inovação nas 
regiões ultraperiféricas.

Justificação

As redes europeias de apoio à inovação operam sobretudo nos grandes centros urbanos, 
onde o número de beneficiados é reduzido. Contudo, importa também conferir um apoio mais 
alargado a essas redes nas regiões ultraperiféricas, para que as PME dessas regiões possam 
aproveitar todas as oportunidades que lhes são oferecidas.

Alteração 5
Considerando 30 bis (novo)
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(30 bis) Para reforçar a competitividade 
europeia e criar uma sociedade global do 
conhecimento, é necessário dar primazia às 
tecnologias informáticas com o objectivo 
prioritário de reduzir o fosso digital entre 
regiões e grupos sociais.

Justificação

Tal como acontece com muitas das principais políticas de Lisboa, é fundamental, tanto para 
a competitividade europeia como para a coesão social, reduzir o fosso digital entre regiões e 
grupos sociais. Nenhum cidadão europeu pode ser excluído da sociedade da informação. 

Alteração 6
Considerando 42 bis (novo)

(42 bis) A procura de tecnologias limpas e 
de fontes de energia renováveis aumentará 
no futuro próximo. As empresas industriais 
da União Europeia devem procurar 
assumir uma posição de liderança mundial 
nestes sectores de actividade. As empresas 
que mais rapidamente se adaptarem às 
rigorosas normas de protecção ambiental 
terão uma vantagem decisiva.

Justificação

O desenvolvimento de tecnologias limpas e de fontes de energia renováveis tem de constituir 
um objectivo prioritário da União Europeia, pois é nestes sectores que as empresas europeias 
podem, no futuro, gozar de uma importante vantagem competitiva.

Alteração 7
Artigo 1, nº 2

2. O Programa-quadro contribuirá para a 
competitividade e o potencial de inovação da 
Comunidade enquanto sociedade de 
conhecimento avançada, caracterizada por 
um desenvolvimento sustentável baseado 
num crescimento económico equilibrado e 
numa economia social de mercado 
altamente competitiva, com um nível 
elevado de protecção e de melhoria da 
qualidade do ambiente.

2. O Programa-quadro contribuirá para a 
competitividade e o potencial de inovação da 
Comunidade enquanto sociedade de 
conhecimento avançada que, no quadro de 
uma economia social de mercado altamente 
competitiva, atinge um crescimento 
económico estável e, assim, consegue 
garantir um nível elevado de protecção 
social e elevados padrões ambientais. O 
programa valoriza particularmente o apoio 
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às PME e o aproveitamento dos resultados 
da investigação para fins de inovação.

Justificação

Redacção mais simples e mais clara.

Alteração 8
Artigo 1, nº 3

3. O Programa-quadro não abrange as 
actividades de investigação e de 
desenvolvimento tecnológico realizadas ao 
abrigo do artigo 166º do Tratado.

3. O Programa-quadro não abrange as 
actividades de investigação e de 
desenvolvimento tecnológico realizadas ao 
abrigo do artigo 166º do Tratado, mas 
promove explicitamente a transposição
inovadora, ao nível das empresas, de
resultados da investigação e do 
desenvolvimento.

Justificação

A tradução dos resultados da investigação e do desenvolvimento em processos de produção 
nas empresas e em produtos comercializáveis é decisiva para a utilização do potencial de 
inovação.

Alteração 9
Artigo 4, alínea d)

d) de outros países terceiros, quando o 
permitam os acordos existentes.

Suprimido

Justificação

O alargamento a países terceiros sobrecarrega a dimensão financeira deste programa e
torna impossível fazer face às tarefas urgentes.

Alteração 10
Artigo 5, nº 2

2. As alterações aos programas de trabalho 
anuais previstos no nº 1 relativas a dotações 
orçamentais superiores a 1 milhão de euros 
serão aprovadas nos termos do 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 46º.

2. As alterações aos programas de trabalho 
anuais previstos no nº 1 relativas a dotações 
orçamentais superiores a 1 milhão de euros
apenas poderão entrar em vigor após 
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consulta do Parlamento Europeu.

Justificação

Qualquer alteração significativa do programa e do orçamento fica deste modo sujeita ao 
controlo público.

Alteração 11
Artigo 6, nº 1, alínea b)

b) redes que reúnam diversas partes 
interessadas;

b) redes que reúnam diversas partes 
interessadas, nomeadamente a rede de 
Euro-Info-Centros da União Europeia;

Justificação

A rede de Euro-Info-Centros já tem experiência neste domínio, o que lhe permite ajudar 
também as pequenas e médias empresas.

Alteração 12
Artigo 6, nº 1, alínea d)

d) análise, desenvolvimento e coordenação 
de políticas com os países participantes;

Suprimido

Justificação

A concentração dos recursos nas tarefas essenciais requer uma racionalização no que 
respeita à elegibilidade dos interessados.

Alteração 13
Artigo 6, nº 1, alínea f)

f) apoio a acções conjuntas empreendidas 
por Estados-Membros ou regiões;

f) criação de um enquadramento favorável 
à cooperação entre PME;

Justificação

Concentração no apoio às PME e na criação de um ambiente propício ao desenvolvimento de 
actividades inovadoras por parte das PME.
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Alteração 14
Artigo 6, nº 1, alínea h)

h) geminação entre poderes públicos a nível 
nacional e regional.

h) cooperação com instituições não estatais
que representem as pequenas e médias 
empresas ou respectivas associações a nível 
nacional e regional.

Justificação

Deve ser dada prioridade ao fomento da inovação nas empresas, pelo que o apoio a 
instituições próximas das empresas é preferível a uma mera geminação entre poderes 
públicos.

Alteração 15
Artigo 8, nº 5

5. A Comissão apresentará os principais 
resultados das avaliações intercalares e 
finais do Programa-quadro e dos respectivos 
programas específicos ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões.

5. A Comissão apresentará o relatório anual 
sobre a implementação e os principais 
resultados das avaliações intercalares e 
finais do Programa-quadro e dos respectivos 
programas específicos ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões.

Justificação

A fim de poder fixar, anualmente, as dotações financeiras e orçamentais, o Parlamento 
Europeu, enquanto autoridade orçamental, deve ser regularmente informado sobre o estado 
de implementação do programa.

Alteração 16
Título I, artigo 9 bis (novo)

Artigo 9º bis
Procedimento de pedido

1. A Comissão desenvolve um procedimento 
simplificado e não burocrático, que ofereça 
aos intervenientes a opção de, mediante um 
primeiro pedido sucinto normalizado, 
obterem uma avaliação da elegibilidade do 
projecto antes da apresentação obrigatória 
de documentação detalhada.
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2. No âmbito do procedimento simplificado 
de alteração do pedido, o prazo para a 
resposta da Comissão, entre a entrada do 
pedido simplificado e a decisão, é de dois 
meses.
3. Os interessados que apresentem logo de 
início a documentação de pedido completa
não podem ser remetidos para o 
procedimento simplificado.
4. No âmbito do procedimento de pedido
simplificado, a Comissão prevê um prazo 
adicional de dois meses para a entrega do 
pedido completo, com vista a permitir, 
nomeadamente às PME, participarem nos 
programas de apoio da União Europeia 
sem grande carga burocrática.
5. Este procedimento aplica-se a todos os 
subprogramas do Programa-quadro.

Justificação

O procedimento de pedido deverá ser simples para as empresas, de modo a não criar 
obstáculos excessivos, que impeçam um eventual benefício do programa de fomento da 
inovação. O procedimento simplificado é particularmente relevante para as PME, uma vez 
que permite evitar a elaboração desnecessária de textos em caso de recusa de apoio ao 
projecto.

Alteração 17
Artigo 10, nº 2, alínea b)

b) a criação de um enquadramento favorável 
à cooperação das PME;

b) a criação de um enquadramento favorável 
à cooperação das PME tanto a nível 
nacional como, em especial, a nível 
transfronteiras;

Justificação

A cooperação transfronteiras entre PME deverá ser reforçada. Tanto a cooperação nacional 
como transfronteiras são igualmente importantes para o fomento do espírito empresarial e da 
inovação.

Alteração 18
Artigo 10, nº 2, alínea d)
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d) a cultura do espírito empresarial e da 
inovação;

d) o fomento do espírito empresarial e das 
capacidades empresariais;

Justificação

O espírito empresarial e as capacidades empresariais são condição prévia para a inovação
nas empresas.

Alteração 19
Artigo 10, nº 2, alínea e)

e) a reforma económica e administrativa 
relacionada com a empresa e a inovação.

e) a eliminação de barreiras burocráticas e
criação de um ambiente favorável.

Justificação

Concentração na vertente empresarial do programa.

Alteração 20
Artigo 11, parte introdutória

As acções em matéria de acesso ao 
financiamento para a criação e a expansão de 
PME e para o investimento em actividades 
de inovação, incluindo a eco-inovação, 
poderão abranger:

As acções em matéria de acesso ao 
financiamento para a criação e a expansão de 
PME, o desenvolvimento de actividades de 
inovação, incluindo a eco-inovação, e a 
internacionalização da sua actividade 
poderão abranger:

Justificação

O apoio à internacionalização das PME também deve ser um objectivo explícito dos 
instrumentos financeiros. Na prática comercial, as PME vêem, muitas vezes, o financiamento 
dos seus projectos de investimento transfronteiriços dificultado devido à impossibilidade de 
partilha dos riscos adicionais específicos resultantes da actividade externa das PME. Tendo 
em conta a sua natureza transfronteiriça, a internacionalização das PME é uma das 
competências, por excelência, da União Europeia, pelo que deverá também ser alvo de apoio 
financeiro e não apenas de serviços de consultadoria.

Alteração 21
Artigo 12, alínea b bis) (nova)

b bis) o reforço da cooperação entre PME 
inovadoras em toda a Europa com vista à 
criação de instituições de investigação que 
cooperem entre si e promovam a inovação e 
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as tecnologias de ponta;

Justificação

A investigação é uma das áreas mais importantes em que se devem concentrar os esforços de 
incentivo à inovação. Através da cooperação e da partilha de custos entre as PME que 
actuam nesta área, estas podem financiar de forma mais direccionada as inovações das 
instituições de investigação e beneficiar, assim, continuamente de ideias inovadoras.

Alteração 22
Artigo 12, alínea c)

c) a promoção e facilitação da cooperação 
internacional das empresas.

c) a promoção e facilitação da cooperação
transnacional das empresas no mercado 
interno europeu, bem como com empresas
de países terceiros, com vista ao 
aprofundamento das ligações comerciais e 
de investimento.

Justificação

A internacionalização/europeização da actividade das empresas estimula a competitividade.

Alteração 23
Artigo 13, alínea d)

d) o apoio a serviços de transferência 
transnacional de conhecimentos e tecnologia 
e a serviços de gestão da propriedade 
intelectual e industrial;

d) o apoio a serviços de transferência 
transnacional de conhecimentos e 
tecnologia, tendo em vista a difusão de 
ideias inovadoras entre as PME em todo o 
espaço comunitário, disponibilizando, 
simultaneamente, mecanismos de 
salvaguarda adequados para a protecção 
dos direitos de propriedade intelectual e 
industrial;

Justificação

Considerando que, enquanto não for criada uma patente europeia, as empresas europeias e, 
em especial, as PME continuam sem protecção, é imperioso regulamentar a difusão e a 
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transferência de conhecimentos e de ideias inovadoras através de mecanismos adequados de 
protecção dos direitos de propriedade intelectual e industrial.

Alteração 24
Artigo 14, alínea c)

c) o apoio ao desenvolvimento de políticas e 
à cooperação entre intervenientes, incluindo 
as instâncias de gestão dos programas 
nacionais e regionais.

c) o apoio ao desenvolvimento de políticas e 
à cooperação entre intervenientes.

Justificação

O apoio deverá ser concedido, não a serviços e empresas de consultoria, mas sim a empresas
orientadas para a inovação.

Alteração 25
Artigo 14, alínea c bis) (nova)

c bis) a promoção da mobilidade dos 
recursos humanos entre PME e instituições 
de investigação com o objectivo da troca de 
opiniões e de melhores práticas.

Justificação

Para estreitar a ligação entre o espírito empresarial e a inovação tem de haver uma maior e 
melhor interacção entre a investigação e a indústria. Para tal contribui também, em 
particular, o fomento de contactos entre cientistas e representantes das empresas com o 
intuito da troca de pontos de vista e de práticas.

Alteração 26
Artigo 15

Reforma económica e administrativa 
relacionada com a empresa e a inovação

Suprimido

As acções relativas à reforma económica e 
administrativa relacionada com a empresa 
e a inovação podem incluir:
a) a recolha de dados, a análise e o 
acompanhamento dos desempenhos, bem 
como a elaboração e coordenação de 
políticas;
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b) a contribuição para a definição e 
promoção das estratégias de 
competitividade dos sectores da indústria e 
dos serviços;
c) o apoio à aprendizagem mútua 
entre administrações nacionais e regionais 
para promover a excelência.

Justificação

O apoio às reformas económicas e administrativas é da competência nacional, pelo que se 
enquadra no princípio da subsidiariedade.

Alteração 27
Artigo 16, nº 1

1. Os instrumentos financeiros comunitários 
serão geridos por forma a facilitar o acesso 
das PME ao financiamento em determinadas 
fases do seu ciclo de vida: lançamento, 
arranque, expansão e transmissão. Estes 
instrumentos abrangem ainda os 
investimentos realizados pelas PME em 
actividades como o desenvolvimento 
tecnológico, a inovação e a transferência de 
tecnologia.

1. Os instrumentos financeiros comunitários 
serão geridos por forma a facilitar o acesso 
das PME ao financiamento em determinadas 
fases do seu ciclo de vida: lançamento, 
arranque, expansão e transmissão. Estes 
instrumentos abrangem ainda os 
investimentos realizados pelas PME em 
actividades como o desenvolvimento 
tecnológico, a inovação e a transferência de 
tecnologia, bem como a expansão
transfronteiras das suas actividades 
comerciais.

Justificação

A competitividade e o poder de inovação das empresas no mercado interno europeu serão 
reforçados.

Alteração 28
Artigo 17, nº 2, parágrafo 2

A primeira vertente, denominada MIC1, 
abrangerá os investimentos nas fases iniciais 
(lançamento e arranque). Visará os 
investimentos em fundos de capital de risco 
especializados, tais como os fundos de 
financiamento da fase inicial, os fundos com 
um raio de acção regional, os fundos 
orientados para sectores e tecnologias 

A primeira vertente, denominada MIC1, 
abrangerá os investimentos nas fases iniciais 
(lançamento e arranque). Visará os 
investimentos em fundos de capital de risco 
especializados, tais como os fundos de 
financiamento da fase inicial, os fundos com 
um raio de acção regional, os fundos 
orientados para sectores e tecnologias 
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específicos ou IDT e os fundos associados a 
viveiros de empresas que, por seu turno, 
fornecerão capital às PME. Poderá também 
co-investir em fundos e instrumentos de 
investimento promovidos por investidores 
informais (business angels).

específicos ou IDT e os fundos associados a 
viveiros de empresas que, por seu turno, 
fornecerão capital às PME. Poderá investir 
em fundos de promoção de capitais de 
lançamento, de arranque e de transferência 
de tecnologia, que sejam financiados, na 
sua totalidade ou predominantemente, por 
governos e/ou instituições (de apoio) 
públicas ou que confiram aos investidores 
privados nestes fundos um tratamento 
preferencial face aos investidores públicos, 
desde que esses fundos/programas sejam 
geridos de acordo com os princípios de 
mercado. Poderá também co-investir em 
fundos e instrumentos de investimento 
promovidos por investidores informais 
(business angels) e em projectos-piloto no 
domínio da transferência de tecnologia.

Justificação

O instrumento "Apoio ao arranque" (ETF Start-Up) do Mecanismo Europeu para as 
Tecnologias (MET), que antecedeu o MIC 1 no quadro do programa plurianual (MAP), foi 
muito pouco utilizado nos últimos anos devido à falta de investidores privados que 
disponibilizassem os necessários 50% do capital investido no respectivo fundo. A fim de 
assegurar o funcionamento do MIC 1, este também deve ser aberto aos investidores públicos.

O MIC 1 deve também ser utilizado no domínio da transferência de tecnologia e 
concentrar-se prioritariamente em projectos-piloto, uma vez que as necessidades financeiras 
existentes nesta área não podem ser colmatadas com o orçamento do Programa-quadro para 
a Competitividade e a Inovação. 

Alteração 29
Artigo 18, nº 2, parágrafo 2

A primeira vertente - a) financiamento 
através de empréstimos ou de locação 
financeira – reduzirá as dificuldades 
específicas que as PME enfrentam para obter 
financiamento, devido não só aos riscos 
elevados associados aos investimentos em 
actividades relacionadas com o 
conhecimento, com o desenvolvimento 
tecnológico, a inovação e a transferência de 
tecnologia, como também à falta de 
garantias suficientes;

A primeira vertente - a) financiamento 
através de empréstimos ou de locação 
financeira – reduzirá as dificuldades 
específicas que as PME enfrentam para obter 
financiamento, devido não só aos riscos 
elevados associados aos investimentos em 
actividades relacionadas com o 
conhecimento, com o desenvolvimento 
tecnológico, a inovação e a transferência de 
tecnologia ou a expansão transfronteiras da 
sua actividade comercial, também à falta de 
garantias suficientes;
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Justificação

As PME em particular enfrentam dificuldades de financiamento no âmbito da expansão das 
suas actividades comerciais aos países vizinhos, porque as instituições financeiras prevêem 
um risco mais elevado, ou dispõem de informações insuficientes sobre a zona de investimento.

Alteração 30
Artigo 20, nº 2, parágrafo introdutório

2. Para efeitos do nº 1, poderá conceder-se 
apoio financeiro aos parceiros que integrem 
as redes com vista à implantação de, 
nomeadamente:

2. Na sequência do corpo de conhecimentos 
técnicos e do mercado das actuais redes 
europeias de apoio a empresas, 
nomeadamente os Euro-Info-Centros 
(EIC) e os Centros de Ligação para a 
Inovação (IRC), os organismos consultores
próximos das empresas serão convidados a 
colaborarem estreitamente com as mesmas, 
em particular as PME, e a prestarem-lhes 
os serviços referidos no nº 1. Poderá
conceder-se apoio financeiro aos parceiros 
que integrem as redes com vista à 
implantação de, nomeadamente:

Justificação

Deverá ser aproveitada a experiência anteriormente adquirida pelos EIC e pelos IRC.

Alteração 31
Artigo 20, nº 2, alínea a)

a) serviços de informação, feedback e 
cooperação entre empresas;

a) serviços de informação, apoio, feedback e
cooperação entre empresas (como os 
oferecidos pelos Euro-Info-Centros (EIC)
para contribuir para a profissionalização 
da gestão das PME;

Justificação

À luz de Basileia II, dos novos procedimentos de qualificação e de uma cooperação mais 
estreita entre as empresas e o mercado de capitais, impõe-se uma profissionalização da 
gestão das PME e da sua estratégia empresarial, bem como da respectiva apresentação, 
como forma de garantir um melhor acesso aos recursos financeiros. A experiência já
adquirida pelos EIC e pelos IRC deve ser aproveitada.
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Alteração 32
Artigo 20, nº 2, alínea b)

b) serviços de transferência de inovação, 
tecnologia e conhecimentos;

b) serviços de transferência no domínio da 
inovação, da tecnologia, dos conhecimentos
e dos resultados da investigação, como os 
oferecidos pelos Centros de Ligação para a 
Inovação (IRC);

Justificação

O conhecimento dos mais recentes resultados da investigação é fulcral para o processo de 
inovação das empresas. Os parceiros da rede devem participar na difusão e no 
aproveitamento dos resultados da investigação. A experiência já adquirida pelos EIC e pelos 
IRC deve ser aproveitada.

Alteração 33
Artigo 20, nº 2, alínea c)

c) serviços de incentivo à participação das 
PME no Programa-quadro Comunitário de 
IDT.

c) serviços de incentivo à participação das 
PME no Programa-quadro Comunitário de 
IDT e de apoio às PME no acesso a 
concursos públicos europeus.

Justificação

Através da participação em concursos públicos, as PME podem expandir a sua actividade 
comercial.

Alteração 34
Artigo 20, nº 2, alínea c bis) (nova)

c bis) conhecimentos específicos adaptados 
de forma realista às necessidades práticas 
das PME ao nível da adopção de 
tecnologias inovadoras;

Justificação

A adopção de medidas inovadoras exige, muitas vezes, informações e conhecimentos técnicos 
relativamente específicos aos quais as PME dificilmente têm acesso devido aos seus recursos 
limitados e à falta de pessoal especializado. O contributo que as redes europeias podem 
prestar nesta área pode ser muito importante.
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Alteração 35
Artigo 20, nº 2, alínea c ter) (nova)

c ter) serviços ligados à transferência de 
tecnologia e de novas ideias na área da 
ciência e da investigação para as PME.

Justificação

A transferência de ideias inovadoras da área da investigação para a indústria dará um maior 
impulso às medidas inovadoras. Devido às suas limitações em termos de acesso à 
informação, importa incentivar sobretudo as PME para que, através das redes europeias, 
tenham contacto com as ideias inovadoras na área da ciência e da tecnologia e assumam a 
sua aplicação prática no longo prazo.

Alteração 36
Artigo 20, nº 3

3. A Comissão seleccionará os parceiros das 
redes através de convites à apresentação de 
propostas referentes aos vários serviços 
mencionados nas alíneas a), b) e c) do nº 2. 
Na sequência desses convites à apresentação 
de propostas, a Comissão poderá concluir 
um acordo-quadro de parceria com os 
membros das redes seleccionados, 
especificando o tipo de actividades a 
oferecer, os procedimentos para a concessão 
das subvenções aplicáveis e os direitos e as 
obrigações gerais de cada parte. O 
acordo-quadro de parceria pode abranger o 
período integral de vigência do programa.

3. A Comissão seleccionará os parceiros das 
redes através de convites à apresentação de 
propostas referentes aos vários serviços 
mencionados nas alíneas a), b) e c) do nº 2. 
Será atribuída uma importância especial à
experiência pertinente dos candidatos em 
matéria de concepção e execução de
serviços de apoio às empresas, 
nomeadamente às PME, no domínio da 
expansão transfronteiras da actividade 
comercial. Na sequência desses convites à 
apresentação de propostas, a Comissão 
poderá concluir um acordo-quadro de 
parceria com os membros das redes 
seleccionados, especificando o tipo de 
actividades a oferecer, os procedimentos 
para a concessão das subvenções aplicáveis 
e os direitos e as obrigações gerais de cada 
parte. O acordo-quadro de parceria pode 
abranger o período integral de vigência do 
programa.

Justificação

Deverá ser aproveitada a experiência anteriormente adquirida pelos EIC e pelos IRC.

Alteração 37
Artigo 21, nº 2
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2. Um grupo de programas associados
poderá ser elegível para beneficiar de apoio 
comunitário se:

2. Uma execução conjunta de vários
programas poderá ser elegível para 
beneficiar de apoio comunitário se:

Justificação

Redacção mais simples e mais clara.

Alteração 38
Artigo 21, nº 2, alínea b)

b) os programas envolverem, no seu 
conjunto, pelo menos três países 
participantes e

b) incluir intervenientes de pelo menos dois 
países e

Justificação

O número mínimo de países participantes pode ser reduzido para dois, sendo suficiente para
produzir os efeitos pretendidos.

Alteração 39
Artigo 21, nº 3

3. Os grupos elegíveis de programas 
associados poderão ser seleccionados para 
beneficiar de apoio na sequência de 
convites à apresentação de propostas da 
Comunidade.

3. Poderão ser seleccionados para 
beneficiar de apoio os grupos elegíveis de 
programas associados.

Justificação

Simplificação do texto.

Alteração 40
Artigo 21, nº 4

4. O apoio poderá ser concedido a grupos 
seleccionados de programas associados, a 
fim de propiciar valor acrescentado a todo 
um grupo, ou a uma ou mais acções 
específicas no âmbito de um grupo, criar 
sinergias entre programas associados ou 
garantir uma massa crítica.

4. O apoio poderá ser concedido a grupos 
seleccionados de programas associados, a 
fim de propiciar valor acrescentado a todo 
um grupo, ou a uma ou mais acções 
específicas no âmbito de um grupo, criar 
sinergias entre programas associados ou 
garantir uma massa crítica e deverá
traduzir-se, em particular, num valor 
acrescentado significativo para o Espaço 
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Europeu da Inovação.

Justificação

O apoio deverá traduzir-se, em particular, num valor acrescentado significativo para o
Espaço Europeu da Inovação.

Alteração 41
Artigo 23, título

Geminação entre poderes públicos a nível 
nacional e regional

Geminação entre organizações de cariz 
económico a nível nacional e regional 

Justificação

O objectivo é o fomento da inovação no sector empresarial, pelo que os recursos deverão ser 
dirigidos apenas para esse sector. A cooperação entre empresas e respectivas organizações
pode concorrer para este objectivo.

Alteração 42
Artigo 23, nº 1

1. Com vista a uma cooperação 
administrativa orientada, as acções de 
geminação poderão estabelecer-se com base 
em convites à apresentação de propostas 
dirigidos aos pontos de contacto nacionais. 
Estes poderão seguidamente identificar um 
perito responsável ou uma equipa de peritos, 
com o acordo das entidades nacionais ou 
regionais competentes.

1. Com vista a uma cooperação 
administrativa orientada, as acções de 
geminação entre organizações de cariz 
económico poderão estabelecer-se com base 
em convites à apresentação de propostas 
dirigidos aos pontos de contacto nacionais. 
Estes poderão seguidamente identificar um 
perito responsável ou uma equipa de peritos, 
com o acordo das entidades nacionais ou 
regionais competentes.

Justificação

O objectivo é o fomento da inovação no sector empresarial, pelo que os recursos deverão ser 
dirigidos apenas para esse sector. A cooperação entre empresas e respectivas organizações 
pode concorrer para este objectivo.

Alteração 43
Artigo 23, nº 2

2. A Comissão examinará o programa de 
trabalho definido pelo perito responsável ou 
pelas equipas de peritos e poderá atribuir 

2. A Comissão examinará o programa de 
trabalho definido pelo perito responsável ou 
pelas equipas de peritos e poderá atribuir 
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uma subvenção às administrações públicas. uma subvenção às organizações.

Justificação

O objectivo é o fomento da inovação no sector empresarial, pelo que os recursos deverão ser 
dirigidos apenas para esse sector. A cooperação entre empresas e respectivas organizações 
pode concorrer para este objectivo.

Alteração 44
Artigo 23, nº 3

3. As acções de geminação podem ser 
acompanhadas pelos serviços de apoio 
centrais da Comissão.

Suprimido

Justificação

O objectivo é o fomento da inovação no sector empresarial, pelo que os recursos deverão ser 
dirigidos apenas para esse sector. A cooperação entre empresas e respectivas organizações 
pode concorrer para este objectivo.

Alteração 45
Artigo 24, parágrafo introdutório

A Comissão poderá: 1. A Comissão deverá, regularmente:

Justificação

Assegura-se deste modo um controlo do programa e um fluxo contínuo de informação sobre a
sua implementação e impacto.

Alteração 46
Artigo 24, alínea b bis) (nova)

b bis) avaliar o projecto relativo aos 
serviços de apoio às empresas e à inovação, 
estabelecendo objectivos quantificáveis e 
apresentando regularmente um relatório 
sobre este tema;

Justificação

É importante avaliar o projecto relativo às redes de apoio às PME. Essa avaliação poderá 
passar pela adopção de objectivos quantificáveis com os quais se comparam os progressos 
alcançados até à data no âmbito do projecto de apoio a estas redes. A adopção de tais 
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objectivos poderá ser associada à apresentação de um relatório de avaliação sobre o 
projecto das redes e sobre a sua mais-valia.

Alteração 47
Artigo 24, parágrafo 1 bis (novo)

Os resultados serão publicados.

Justificação

Assegura-se deste modo um controlo do programa e um fluxo contínuo de informação sobre a 
sua implementação e impacto.

Alteração 48
Artigo 25

O programa de trabalho especificará em 
pormenor os objectivos e as prioridades, os 
calendários de execução, as regras de 
participação e os critérios de selecção e 
avaliação das medidas previstas nos artigos 
16.º a 23.º.

O programa de trabalho especificará em 
pormenor os objectivos e as prioridades, os 
calendários de execução, as regras de 
participação e os critérios de selecção e 
avaliação das medidas previstas nos artigos 
16.º a 23.º. Os objectivos e as prioridades 
têm de ser definidos de forma a permitir 
uma adaptação aos futuros progressos e às 
novas prioridades. As regras e os critérios 
devem ser elaborados em colaboração com 
as partes interessadas e ser transparentes, 
claros e de fácil compreensão para todos os 
intervenientes. 

Justificação

Apenas uma gestão flexível do programa pode garantir que as dotações orçamentais sejam 
utilizadas da melhor forma ao longo do período relativamente extenso de sete anos. Deve 
continuar a ser possível reafectar os instrumentos financeiros em função dos novos 
progressos alcançados. Os critérios aplicáveis devem ser definidos de forma realista e ser 
transparentes para todos os interessados e intervenientes. Tal facilita a apresentação de 
propostas de qualidade e com potencial de sucesso, bem como uma boa utilização dos 
respectivos instrumentos. 

Alteração 49
Artigo 28, alínea c)

c) promover e salientar as oportunidades e c) promover e salientar as oportunidades e 
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os benefícios oferecidos pelas TIC aos 
cidadãos e às empresas e fomentar o debate 
a nível europeu sobre as novas tendências 
em matéria de TIC.

os benefícios oferecidos pelas TIC aos 
cidadãos e às empresas, reforçar a 
confiança e a abertura às novas tecnologias
e fomentar o debate a nível europeu sobre as 
novas tendências em matéria de TIC.

Justificação

O objectivo das acções de sensibilização e de outros projectos no âmbito do programa TIC 
deve consistir em promover, entre os cidadãos, uma atitude geralmente aberta às inovações 
tecnológicas. Muitas vezes, as atitudes preconcebidas e os medos infundados impedem a 
adopção de práticas novas e promissoras. 

Alteração 50
Artigo 28, alíneas c bis) e c ter) (novas)

c bis) promover a desburocratização 
apoiando os serviços electrónicos 
modernos;

c ter) reforçar os incentivos para que as 
PME adoptem novos métodos de trabalho 
baseados no comércio electrónico, 
garantindo, simultaneamente, a existência 
de infra-estruturas adequadas para a 
protecção dos dados transmitidos por via 
electrónica.

Justificação

Uma redução da burocracia alivia significativamente a carga administrativa das PME. Além 
disso, o comércio electrónico é vital para a capacidade de sobrevivência das PME europeias. 
Contudo, é imprescindível estabelecer normas de protecção elevadas no domínio do comércio 
electrónico, a fim de cimentar a confiança dos cidadãos europeus nesta ferramenta.

Alteração 51
Artigo 30

O Programa de Apoio à Política em matéria 
de TIC pode ser executado através de 
projectos, de acções de melhores práticas e 
de redes temáticas, que incluirão acções de 
experimentação e demonstração em grande 
escala de serviços públicos inovadores com 
uma dimensão pan-europeia.

O Programa de Apoio à Política em matéria 
de TIC pode ser executado através de 
projectos, de acções de melhores práticas e 
de redes temáticas, que incluirão acções de 
experimentação e demonstração em grande 
escala de serviços públicos inovadores com 
uma dimensão pan-europeia. Através de 
concursos públicos europeus e critérios de 
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adjudicação ajustados às pequenas e 
médias empresas, estas podem participar 
em projectos de interesse comum.

Os projectos, as melhores práticas e as redes 
temáticas terão por objectivo incentivar a 
implantação e a melhor utilização possível 
de soluções inovadoras assentes em TIC, 
sobretudo a nível dos serviços de interesse 
público. O apoio comunitário facilitará 
também a coordenação e a realização de 
acções com vista a desenvolver a sociedade 
da informação nos Estados-Membros.

Os projectos, as melhores práticas e as redes 
temáticas terão por objectivo incentivar a 
implantação e a melhor utilização possível 
de soluções inovadoras assentes em TIC, 
sobretudo a nível dos serviços de interesse 
público. Neste contexto, será necessário 
assegurar que a utilização dos serviços TIC 
contribua, efectivamente, para uma 
simplificação e maior eficácia das 
estruturas e dos processos nas 
administrações públicas. O apoio 
comunitário facilitará também a 
coordenação e a realização de acções com 
vista a desenvolver a sociedade da 
informação nos Estados-Membros.

Justificação

A participação em concursos públicos proporciona às PME uma expansão da sua actividade 
comercial. Os critérios de adjudicação devem, contudo, ser concebidos de modo a não 
excluir, de facto, as PME dos concursos devido à dimensão inadequada dos lotes ou à 
exigência de demasiados comprovativos oficiais. Sendo parte integrante do programa para a 
competitividade, as disposições em matéria de TIC devem visar também as pequenas e 
médias empresas. 

Os serviços na área do eGoverno ou da eSaúde, por exemplo, não devem limitar-se a 
reproduzir electronicamente os processos de gestão e de comunicação existentes, mas têm de 
contribuir, comprovadamente, para a sua simplificação, agilização e maior eficácia.

Alteração 52
Artigo 31, nº 2, parágrafo 2

A Comunidade poderá conceder uma 
subvenção para o orçamento dos projectos 
mencionados na alínea a) do nº 1, 
correspondente a um máximo de 50 % do 
seu custo total. Os organismos públicos 
poderão ser reembolsados em 100 % dos 
custos suplementares.

A Comunidade poderá conceder uma 
subvenção para o orçamento dos projectos 
mencionados na alínea a) do nº 1, 
correspondente a um máximo de 50 % do 
seu custo total. 

Justificação

O tratamento igual de todas as subvenções, fixando-lhes o limite máximo de 50%, estimula o 
interesse próprio na implementação adequada do programa. As subvenções a 100% 
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encorajam a utilização abusiva dos dinheiros públicos. O favorecimento dos organismos 
públicos viola os princípios de concorrência da União Europeia.

Alteração 53
Artigo 31, nº 3, parágrafo 2

A contribuição comunitária para as medidas 
previstas na alínea b) do nº 1 limitar-se-á aos
custos directos considerados necessários ou 
adequados para a realização dos objectivos 
específicos da acção.

A contribuição comunitária para as medidas 
previstas na alínea b) do nº 1 limitar-se-á a 
50% dos custos directos considerados 
necessários ou adequados para a realização 
dos objectivos específicos da acção.

Justificação

O tratamento igual de todas as subvenções, fixando-lhes o limite máximo de 50%, estimula o 
interesse próprio na implementação adequada do programa (v. justificação da alteração 24). 

Alteração 54
Artigo 31, nº 4, parágrafo 2

O apoio às actividades temáticas será 
concedido através dos custos suplementares 
elegíveis de coordenação e implementação 
da rede. A participação da Comunidade pode 
abranger os custos suplementares elegíveis 
destas medidas.

O apoio às actividades temáticas consistirá 
em subvenções que podem ir até 50% dos 
custos suplementares elegíveis de 
coordenação e implementação da rede. A 
participação da Comunidade pode abranger 
os custos suplementares elegíveis destas 
medidas.

Justificação

O tratamento igual de todas as subvenções, fixando-lhes o limite máximo de 50%, estimula o 
interesse próprio na implementação adequada do programa (v. justificação da alteração 24). 

Alteração 55
Artigo 33, alínea b)

b) reuniões de peritos de instituições 
públicas e partes interessadas, conferências e 
outros eventos;

b) reuniões de peritos de instituições 
públicas e representantes de PME e de 
outras partes interessadas, conferências e 
outros eventos;

Justificação

Só um envolvimento activo das PME pode assegurar que as medidas na área das TIC sejam 
favoráveis às empresas.
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Alteração 56
Artigo 36

O programa de trabalho especificará em 
pormenor os objectivos e as prioridades, as 
medidas necessárias para a sua aplicação, os 
calendários de execução e os critérios de 
avaliação e selecção das medidas de 
aplicação, em conformidade com os 
objectivos definidos no artigo 26.º.

O programa de trabalho especificará em 
pormenor os objectivos e as prioridades, as 
medidas necessárias para a sua aplicação, os 
calendários de execução e os critérios de 
avaliação e selecção das medidas de 
aplicação, em conformidade com os 
objectivos definidos no artigo 26.º. Os 
objectivos e as prioridades têm de ser 
definidos de forma a permitir uma 
adaptação aos futuros progressos e o 
estabelecimento de novas prioridades. As 
regras e os critérios devem ser elaborados 
em colaboração com as partes interessadas 
e ser transparentes, claros e de fácil 
compreensão para todos os intervenientes.

Justificação

Apenas uma gestão flexível do programa pode garantir que as dotações orçamentais sejam 
utilizadas da melhor forma ao longo do período relativamente extenso de sete anos. Deve 
continuar a ser possível reafectar os instrumentos financeiros em função dos novos 
progressos alcançados. Os critérios aplicáveis devem ser definidos de forma realista e ser 
transparentes para todos os interessados e intervenientes. Tal facilita a apresentação de 
propostas de qualidade e com potencial de sucesso, bem como uma boa utilização dos 
respectivos instrumentos.

Alteração 57
Capítulo III

Programa Energia Inteligente – Europa Programa Energia Inteligente

Justificação

Uma vez que se trata de um programa-quadro europeu, não é necessário acrescentar o termo 
"Europa".

Alteração 58
Artigo 37, nº 2, alínea b)

b) promover fontes de energia novas e 
renováveis e apoiar a diversificação 
energética;

b) promover fontes de energia novas e 
renováveis e apoiar a diversificação 
energética, mantendo as fontes de energia 
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limpas existentes; 

Justificação

A diversificação energética reduz a dependência de uma única fonte de energia. No entanto, 
a escolha das várias componentes da oferta energética deve também ter em conta as fontes de 
energia que já contribuem para o cumprimento dos objectivos de Quioto e asseguram o 
abastecimento energético em caso de falha das fontes de energia renováveis.

Alteração 59
Artigo 38, alínea b)

b) aumentar, no conjunto dos Estados-
Membros, o investimento em tecnologias 
novas e mais eficazes nos domínios da 
eficiência energética, das fontes de energia 
renováveis e da diversificação energética, 
inclusive no sector dos transportes, 
colmatando a lacuna entre a demonstração 
bem sucedida de tecnologias inovadoras e a 
sua adopção efectiva em grande escala no 
mercado, a fim de maximizar o investimento 
dos sectores público e privado, promover 
tecnologias estratégicas fundamentais, 
reduzir os custos, aumentar a experiência do 
mercado e contribuir para reduzir os riscos 
financeiros e outros riscos e obstáculos 
identificados que travam este tipo de 
investimento;

b) aumentar, no conjunto dos Estados-
Membros, o investimento em tecnologias 
novas e mais eficazes nos domínios da 
eficiência energética, das fontes de energia 
renováveis e da diversificação energética, 
mantendo as fontes de energia limpas 
existentes, inclusive no sector dos 
transportes, colmatando a lacuna entre a 
demonstração bem sucedida de tecnologias 
inovadoras e a sua adopção efectiva em 
grande escala no mercado, a fim de 
maximizar o investimento dos sectores 
público e privado, promover tecnologias 
estratégicas fundamentais, reduzir os custos, 
aumentar a experiência do mercado e 
contribuir para reduzir os riscos financeiros 
e outros riscos e obstáculos identificados que 
travam este tipo de investimento;

Justificação

A diversificação energética reduz a dependência de uma única fonte de energia. No entanto, 
a escolha das várias componentes da oferta energética deve também ter em conta as fontes de 
energia que já contribuem para o cumprimento dos objectivos de Quioto e asseguram o 
abastecimento energético em caso de falha das fontes de energia renováveis.

Alteração 60
Artigo 40, alínea a)

a) a promoção de fontes de energia novas e 
renováveis para a produção centralizada e 
descentralizada de electricidade e calor e o 
apoio à diversificação de fontes de energia, 

a) a promoção de fontes de energia novas e 
renováveis para a produção centralizada e 
descentralizada de electricidade e calor e o 
apoio à diversificação de fontes de energia, 



AD\587797PT.doc 29/33 PE 362.822v02-00

PT

com excepção das acções previstas no artigo 
41.º;

mantendo as fontes de energia limpas 
existentes, com excepção das acções 
previstas no artigo 41.º;

Justificação

A diversificação energética reduz a dependência de uma única fonte de energia. No entanto, 
a escolha das várias componentes da oferta energética deve também ter em conta as fontes de 
energia que já contribuem para o cumprimento dos objectivos de Quioto e asseguram o 
abastecimento energético em caso de falha das fontes de energia renováveis.

Alteração 61
Artigo 43, alínea e bis) (nova)

e bis) criação e financiamento de redes 
destinadas a promover as tecnologias 
inovadoras no domínio da energia, como, 
por exemplo, a rede de Organizações para a
Promoção das Tecnologias Energéticas 
(OPET), bem como informação sobre a 
utilidade destas tecnologias.

Justificação

O intercâmbio das melhores práticas e a difusão das tecnologias na área das fontes de 
energia renováveis tornam-se mais simples e mais eficazes através de redes convenientemente 
organizadas.

Alteração 62
Artigo 45

O programa de trabalho estabelecerá as 
regras aplicáveis a cada uma das acções e 
medidas específicas de aplicação dos 
objectivos previstos no artigo 37.º, bem 
como as modalidades de aplicação e de 
financiamento e as regras de participação. O 
programa de trabalho determinará os 
critérios de selecção de acordo com os 
objectivos do Programa Energia Inteligente 
- Europa, bem como o calendário indicativo 
de aplicação do programa de trabalho, 
nomeadamente no que diz respeito ao 
conteúdo dos convites à apresentação de 
propostas.

O programa de trabalho estabelecerá as 
regras aplicáveis a cada uma das acções e 
medidas específicas de aplicação dos 
objectivos previstos no artigo 37.º, bem 
como as modalidades de aplicação e de 
financiamento e as regras de participação. O 
programa de trabalho determinará os 
critérios de selecção de acordo com os 
objectivos do Programa Energia Inteligente, 
bem como o calendário indicativo de 
aplicação do programa de trabalho, 
nomeadamente no que diz respeito ao 
conteúdo dos convites à apresentação de 
propostas. As regras, as disposições e os 
critérios devem ser elaborados em 
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colaboração com as partes interessadas e 
ser transparentes, claros e de fácil 
compreensão para todos os intervenientes.

Justificação

A definição de regras, disposições e critérios claros e transparentes facilita aos interessados 
a apresentação de propostas de boa qualidade e com potencial de sucesso.

Alteração 63
Anexo II, ponto 2.C, MIC 1

O MIC1 investirá em fundos intermediários 
de capital de risco que invistam em PME 
criadas no máximo há dez anos, geralmente 
a partir das frases pré-A (lançamento) e A 
(fase inicial) e proporcionando investimento 
de acompanhamento, se for caso disso. O 
investimento máximo global num fundo 
intermediário de capital de risco será de 
25 % do capital total do fundo, ou, no 
máximo, 50 % no caso dos novos fundos 
susceptíveis de ter um papel de catalisador 
especialmente importante no 
desenvolvimento do mercado de capital de 
risco para uma tecnologia específica ou 
numa determinada região bem como dos 
instrumentos de investimento promovidos 
por investidores informais (business angels). 
O investimento máximo global num fundo 
intermediário de capital de risco será de 50% 
sempre que os investimentos do fundo se 
concentrem em PME activas no domínio da 
eco-inovação. Pelo menos 50% do capital 
investido num fundo será assegurado por 
investidores que operem em condições 
correspondentes às condições de mercado 
normais (ao abrigo do “princípio do 
investidor numa economia de mercado”), 
independentemente da natureza jurídica e da 
estrutura de propriedade dos investidores 
responsáveis por esta parte do capital. As 
aplicações em qualquer fundo não poderão 
ultrapassar 30 milhões de euros. O MIC1 
pode co-investir com recursos próprios do 
FEI ou com recursos a título do mandato 

O MIC1 investirá em fundos intermediários 
de capital de risco que invistam em PME 
criadas no máximo há dez anos, geralmente 
a partir das frases pré-A (lançamento) e A 
(fase inicial) e proporcionando investimento 
de acompanhamento, se for caso disso. O 
investimento máximo global num fundo 
intermediário de capital de risco será de 
25 % do capital total do fundo, ou, no 
máximo, 50 % no caso dos novos fundos 
susceptíveis de ter um papel de catalisador 
especialmente importante no 
desenvolvimento do mercado de capital de 
risco para uma tecnologia específica ou 
numa determinada região bem como dos 
instrumentos de investimento promovidos 
por investidores informais (business angels). 
O investimento máximo global num fundo 
intermediário de capital de risco será de 50% 
sempre que os investimentos do fundo se 
concentrem em PME activas no domínio da 
eco-inovação. Pelo menos 50% do capital 
investido num fundo será assegurado por 
investidores que operem em condições 
correspondentes às condições de mercado 
normais (ao abrigo do “princípio do 
investidor numa economia de mercado”), 
independentemente da natureza jurídica e da 
estrutura de propriedade dos investidores 
responsáveis por esta parte do capital. 
Deverá tentar maximizar-se o contributo 
dos investidores privados. As aplicações em 
qualquer fundo não poderão ultrapassar 30 
milhões de euros. O MIC1 pode co-investir 
com recursos próprios do FEI ou com 
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BEI ou outros recursos geridos pelo FEI. recursos a título do mandato BEI ou outros 
recursos geridos pelo FEI.

Justificação

A utilização do instrumento "Apoio ao arranque" (ETF Start-Up) do Mecanismo Europeu 
para as Tecnologias (MET), que antecedeu o MIC 1 no quadro do programa plurianual 
(MAP), revelou-se insuficiente devido à falta de investidores privados que disponibilizassem 
50% do capital, conforme exigido. Assim sendo, contrariamente ao MAP, o 
Programa-quadro para a Competitividade e a Inovação deverá estar aberto aos investidores 
públicos - conforme proposto no texto da Comissão - e envolver o maior número possível de 
investidores privados, a fim de garantir uma melhor utilização do MIC 1.

Alteração 64
Anexo II, ponto 3.C, parágrafo 2

Os financiamentos destinados à aquisição de 
activos corpóreos e incorpóreos, incluindo as 
actividades de inovação, o desenvolvimento 
tecnológico e a aquisição de licenças, são 
elegíveis.

Os financiamentos destinados à aquisição de 
activos corpóreos e incorpóreos, incluindo as 
actividades de inovação, o desenvolvimento 
tecnológico, a expansão transfronteiriça 
das actividades comerciais e a aquisição de 
licenças, são elegíveis.

Justificação

O objectivo de apoio "Internacionalização das PME" também deve ser um objectivo explícito 
dos instrumentos financeiros. Na prática comercial, as PME vêem, muitas vezes, o 
financiamento dos seus projectos de investimento transfronteiriços dificultado, devido à 
impossibilidade de partilha dos riscos adicionais específicos resultantes da actividade 
externa das PME. Tendo em conta a sua natureza transfronteiriça, a internacionalização das 
PME é uma das competências, por excelência, da União Europeia, pelo que deverá também 
ser alvo de apoio financeiro e não apenas de serviços de consultadoria.

Alteração 65
Anexo III, alínea a, parte introdutória

a. Serviços de informação, feedback e 
cooperação entre empresas

a. Serviços de informação, feedback e 
cooperação entre empresas (serviços 
actualmente oferecidos pelos Euro-Info-
Centros (EIC))

Alteração 66
Anexo III, alínea a, travessão 7 bis (novo)
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- apoiar as PME no acesso a contratos 
públicos mediante concurso a nível 
europeu.

Justificação

O apoio às pequenas e médias empresas no contexto dos concursos a nível europeu para 
adjudicação de contratos públicos proporciona novas possibilidades de negócio e promove a
concorrência e a utilização do mercado interno europeu.

Alteração 67
Anexo III, alínea c, travessão 2

- auxiliar as PME a identificar as suas 
necessidades de IDT e a encontrar parceiros 
com necessidades idênticas neste domínio;

- auxiliar as PME a identificar as suas 
necessidades de IDT e a encontrar parceiros 
com necessidades idênticas neste domínio,
bem como na mediação/procura de
prestadores de serviços de IDT;

Justificação

As PME necessitam igualmente de apoio na procura de prestadores de serviços de IDT.
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