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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* : Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I : Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II : Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento para 
rejeitar ou alterar a posição comum

*** : Parecer favorável
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento, excepto 
nos casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do 
Tratado CE e no artigo 7º do Tratado UE

***I : Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II : Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento para 
rejeitar ou alterar a posição comum

***III : Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria  dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao sétimo 
programa-quadro da Comunidade Europeia de actividades em matéria de investigação, 
desenvolvimento tecnológico e demonstração (2007 a 2013)
(COM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

− Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
(COM(2005)0119)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 1 do artigo 166º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0099/2005),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da 
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e da Comissão dos Transportes e 
do Turismo A6-0000/2005),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) Para atrair mais eficazmente o 
investimento privado e garantir que a 
investigação e desenvolvimento 
contribuem da melhor forma para 
aumentar a competitividade europeia, 
devem tomar-se medidas adequadas no 
programa-quadro para proteger os 

  
1 Ainda não publicada em JO.
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direitos de propriedade intelectual numa 
fase precoce do processo de investigação.

Justificação

É importante que os resultados da investigação e desenvolvimento financiados e produzidos 
na União Europeia gerem receitas no interior da União. Devemos, por isso, certificar-nos de
que os resultados da investigação estão eficazmente protegidos por instrumentos legislativos 
adequados. 

Alteração 2
Considerando 13

(13) No âmbito das “Ideias”, as actividades 
devem ser implementadas por um 
Conselho Europeu de Investigação (CEI), 
que deverá ter um elevado grau de 
autonomia.

(13) No âmbito das “Ideias”, as actividades 
devem ser implementadas por um 
Conselho Europeu de Investigação (CEI), 
uma estrutura juridicamente 
independente a criar nos termos do artigo 
171º do Tratado, após uma curta fase de 
transição gerida pela Comissão e por um 
Conselho Científico. O CEI deverá prestar 
contas às entidades que o financiam, mas 
ser autónomo em termos de 
funcionamento e selecção dos projectos de 
investigação.

Justificação

O grupo de peritos do Conselho Europeu de Investigação, presidido por Federico Mayor, 
afirmou claramente no seu relatório que “o CEI deve funcionar como um organismo 
autónomo sendo basicamente constituído por peritos provenientes da comunidade de 
investigação internacional. É simultaneamente vantajoso e necessário explorar a capacidade 
da comunidade de investigação para se gerir autonomamente, um aspecto essencial para que 
o CEI conquiste confiança e credibilidade dentro da comunidade de investigação e junto da 
sociedade em geral”. O Parlamento Europeu apoia inteiramente esta recomendação e está 
convicto de que essa autonomia só poderá ser obtida se as decisões científicas e de gestão 
forem verdadeiramente independentes da Comissão Europeia, do Conselho e do Parlamento. 
O CEI deverá ser, por conseguinte, criado nos termos do artigo 171º do Tratado CE.

Simultaneamente, o CEI deverá prestar contas à União Europeia e às outras entidades 
financiadoras não só pelos fundos recebidos e distribuídos, mas também pelos princípios de 
financiamento que aplicar, bem como pelas suas prioridades e acções.

Alteração 3
Considerando 18 bis (novo)
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(18 bis) O sétimo programa-quadro 
deverá contribuir para a criação de 
sinergias e complementaridades mútuas 
com o Programa Competitividade e 
Inovação, os Fundos Estruturais e outros 
programas comunitários.

Justificação

Pretende-se solucionar, assim, uma das principais debilidades europeias – o ”Paradoxo 
europeu” caracterizado pela produção de conhecimentos científicos magníficos e pela 
insuficiente capacidade para os converter em inovação e produtos comerciais. Para tal, há 
que prosseguir a integração entre o sétimo programa-quadro, os Fundos Estruturais e o 
Programa Competitividade e Inovação.

Alteração 4
Considerando 18 ter (novo)

(18 ter) As plataformas tecnológicas 
europeias e as iniciativas tecnológicas 
conjuntas são particularmente relevantes 
para a investigação industrial. As 
primeiras poderão evoluir de modo a 
constituir um instrumento geral para o 
fomento da competitividade europeia.

Justificação

As plataformas tecnológicas deverão contribuir para alcançar o objectivo de Barcelona de 
que dois terços dos 3% do PIB gastos na investigação provenham de investidores privados. 
Quando tiverem atingido um nível de maturidade suficiente, deverá considerar-se que as 
plataformas tecnológicas são candidatas a gerarem iniciativas tecnológicas conjuntas em 
alguns aspectos dos seus domínios.

Alteração 5
Considerando 18 quater (novo)

(18 quater) A participação do sector 
empresarial e a exploração comercial do 
conhecimento científico e das 
competências técnicas são factores 
importantes para assegurar que o 
programa-quadro poderá contribuir para 
a agenda de Lisboa e a geração de 
crescimento e emprego.
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Justificação

Pretende-se solucionar, assim, uma das principais debilidades europeias – o ”Paradoxo 
europeu” caracterizado pela produção de conhecimentos científicos magníficos e pela 
insuficiente capacidade para os converter em inovação e produtos comerciais. Para tal, há 
que prosseguir a integração entre o sétimo programa-quadro e o Programa Competitividade 
e Inovação.

Alteração 6
Considerando 20

(20) Dada a revisão intercalar da utilização 
de novos instrumentos no âmbito do sexto 
programa-quadro e da avaliação 
quinquenal do mesmo, foi definida uma 
nova abordagem que deverá permitir a 
concretização dos objectivos políticos da 
política de investigação da UE de uma 
forma mais fácil, eficiente e flexível. Com 
este fim em vista, deverá ser utilizado um 
conjunto simplificado de “regimes de 
financiamento”, isoladamente ou em 
combinação, dotados de maior 
flexibilidade e liberdade, para apoio às 
diferentes acções.

(20) Dada a revisão intercalar da utilização 
de novos instrumentos no âmbito do sexto 
programa-quadro e da avaliação 
quinquenal do mesmo, foi definida uma 
nova abordagem que deverá permitir a 
concretização dos objectivos políticos da 
política de investigação da UE de uma 
forma mais fácil, eficiente e flexível. Com 
este fim em vista, deverá ser utilizado um 
conjunto simplificado de “regimes de 
financiamento”, isoladamente ou em 
combinação, dotados de maior 
flexibilidade e liberdade, para apoio às 
diferentes acções e deverá garantir-se uma 
maior autonomia de gestão aos 
participantes.

Justificação

A simplificação dos regimes de financiamento é seguramente necessária para incentivar as 
participações no programa-quadro, nomeadamente no caso dos pequenos grupos e das PME. 
Esta simplificação deve estar presente em todas as fases de uma acção de investigação, desde 
a apresentação da proposta até à gestão do projecto. Para tal deve permitir-se que os 
participantes escolham entre várias opções, a acordar com a Comissão, no que respeita à 
gestão administrativa e científica da acção de investigação, desde que a prestação de contas 
seja garantida.

Alteração 7
Considerando 24 bis (novo) 

(24 bis) O programa-quadro é 
fundamental para alcançar o objectivo 
estratégico de Lisboa de tornar a Europa 
na economia baseada no conhecimento 
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mais dinâmica e competitiva do mundo.  
O triângulo do conhecimento – educação, 
investigação e inovação – é reconhecido 
como sendo o principal instrumento para 
alcançar este objectivo.

Alteração 8
Considerando 25 bis (novo)

(25 bis) Dar-se-á especial atenção aos 
jovens investigadores, a fim de facilitar a 
sua carreira científica na fase mais 
produtiva da vida. Os jovens 
investigadores deverão tornar-se uma 
importante força motriz da ciência na 
Europa. Há que adoptar medidas 
concretas a este respeito em todas as 
actividades do programa-quadro incluídas 
nos programas “Cooperação”, “Ideias” e 
“Pessoas”.

Justificação

A Europa necessita de 700 000 jovens investigadores até 2010, para que o objectivo de 
investir 3% do PIB na investigação possa ser atingido. O apoio aos jovens investigadores 
previsto na proposta não vai além das declarações. São necessárias medidas claras e uma 
atenção especial, não só devido à esperada carência grave de investigadores de origem 
europeia, previsível por razões demográficas, mas também para criar condições atractivas e 
concorrenciais para os jovens cientistas de todo o mundo e melhorar a competitividade do 
sistema de investigação europeu. Os fundos comunitários devem ser utilizados para apoiar os 
jovens investigadores mais dotados, aumentar o número de doutorandos e diminuir a fuga de 
cérebros.

Alteração 9
Considerando 28 bis (novo)

(28 bis) A simplificação dos 
procedimentos e um acesso mais fácil dos 
participantes são objectivos que fazem 
parte integrante do presente programa-
quadro e da sua execução.
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Alteração 10
Considerando 29 bis (novo)

(29 bis) As funções e os deveres das novas 
agências de execução propostas pela 
Comissão para a administração e a gestão 
das acções específicas de apoio à 
mobilidade e às PME serão claramente 
definidos nas regras de participação.

Justificação

Perigo de conflito de competências entre as instituições envolvidas. Avaliação crítica de um 
maior desenvolvimento das agências por parte do PE.

Alteração 11
Artigo 2º, nº 2, alínea i)

(i) Segurança e espaço. (i) Segurança;

Justificação

Uma vez que não existem muitas ligações evidentes entre o espaço e a segurança, deveriam 
ser considerados como temas distintos. 

Alteração 12
Artigo 2º, nº 2, alínea i bis) (novo)

i bis) Espaço.

Justificação

Uma vez que não existem muitas ligações evidentes entre o espaço e a segurança, deveriam 
ser considerados como temas distintos.

Alteração 13
Artigo 7º, nº 1

1. O mais tardar em 2010, a Comissão 1. A Comissão acompanhará de forma 



PE 360.033v01-00 10/76 PR\571052PT.doc

PT

procederá, com o apoio de peritos externos, 
a uma avaliação intercalar do presente 
programa-quadro e dos seus programas 
específicos sobre a qualidade das 
actividades de investigação em curso e os 
progressos verificados para a realização 
dos objectivos fixados. 

contínua e sistemática a execução do 
programa-quadro e dos seus programas 
específicos, apresentará relatórios 
periódicos e divulgará os resultados deste 
acompanhamento. Por duas vezes no 
decurso do programa, em 2009 e 2011, a 
Comissão procederá, com o apoio de 
peritos externos, a uma avaliação intercalar 
do presente programa-quadro e dos seus 
programas específicos, com base na 
avaliação ex-post do sexto programa-
quadro. Esta avaliação abrangerá a 
qualidade das actividades de investigação 
em curso, bem como a qualidade da 
execução e da gestão, e os progressos 
verificados para a realização dos objectivos 
fixados. As conclusões sobre a eficácia 
das novas acções e estruturas, 
designadamente do Conselho Europeu de 
Investigação e das iniciativas tecnológicas 
conjuntas, bem como os resultados dos 
processos de simplificação, devem ser 
apresentados ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões.

Justificação

No sétimo programa-quadro estão a ser introduzidos muitos elementos novos, cujo 
funcionamento deve ser acompanhado e corrigido ao longo do período de sete anos. Nos 
programas-quadro anteriores havia uma avaliação intercalar em relação a cada período de 
quatro anos, pelo que o requisito de dois relatórios em sete anos é razoável. Além disso, um 
tão grande número de instrumentos novos sem uma forma final definida (por exemplo, o CEI, 
as agências de execução, as ITC) exige uma avaliação mais precoce para que sejam 
introduzidas correcções e alterações.

Alteração 14
Anexo I, parágrafo 1 

O sétimo programa-quadro será realizado 
para a prossecução dos objectivos gerais 
descritos no artigo 163.º do Tratado quanto 
à contribuição para a criação de uma 
sociedade do conhecimento com base num 
Espaço Europeu da Investigação. Deverá 

O sétimo programa-quadro será realizado 
para a prossecução dos objectivos gerais 
descritos no artigo 163.º do Tratado quanto 
à contribuição para a criação de uma 
sociedade do conhecimento com base num 
Espaço Europeu da Investigação. Serão 
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reforçar a excelência da investigação 
científica e tecnológica através dos quatro 
programas seguintes: cooperação, ideias, 
pessoas e capacidades.

apoiadas duas linhas estratégicas no 
âmbito do programa-quadro:

– desenvolvimento da investigação 
fundamental/de fronteira

– desenvolvimento da investigação 
aplicada em estreita cooperação com o 
Programa-quadro Competitividade e 
Inovação, a fim de aumentar a 
competitividade da indústria europeia.

O Conselho Europeu de Investigação será 
criado para cumprir o primeiro objectivo, 
e ficará responsável pela execução das 
actividades da UE em matéria de 
investigação fundamental.

O segundo objectivo será realizado 
mediante uma mais estreita integração 
entre a fase de investigação, a fase de 
demonstração e a fase de 
comercialização, abrangida pelo 
Programa Competitividade e Inovação. O 
papel especial das PME será devidamente 
reconhecido através de medidas 
específicas.

As plataformas tecnológicas europeias 
terão um papel importante no 
desenvolvimento do Espaço Europeu da 
Investigação e na contribuição para a 
Estratégia de Lisboa. O programa-quadro 
reforçará a excelência da investigação 
científica e tecnológica através dos quatro 
programas seguintes: “Cooperação”, 
“Ideias”, “Pessoas” e “Capacidades”.

Justificação

É necessário definir claramente os objectivos e linhas de acção do sétimo programa-quadro, 
que visa criar “asas” e alargar a área de intervenção: por um lado a investigação 
fundamental e de fronteira e por outro lado a investigação aplicada, a demonstração e uma 
integração mais estreita relativamente às actividades de inovação.

Deve dar-se um apoio eficaz e intensivo à indústria europeia, especialmente às PME. O 
elemento estratégico, fundamental, deste apoio será constituído pelas iniciativas tecnológicas 
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conjuntas. Existe, todavia, o risco de que o sétimo programa-quadro, absorvido pelas 
grandes iniciativas, esqueça as PME. Já são visíveis alguns sintomas, por exemplo, a taxa de 
êxito dos projectos CRAFT ronda 10% – sendo realmente necessárias algumas medidas 
específicas.

Alteração 15
Anexo I, parágrafo 1 bis (novo)

Tendo em conta as disparidades existentes 
em termos de custo dos recursos 
humanos, a Europa deveria explorar 
plenamente as potencialidades para uma 
investigação com maior excelência e 
menores custos. Apesar de a excelência 
científica continuar a ser o principal 
critério de avaliação das acções 
financiadas ao abrigo do 
programa-quadro, as considerações de 
custo-eficácia serão tomadas em 
consideração sempre que possível.

Justificação

Devem envidar-se todos os esforços para maximizar os resultados do programa. A 
construção do Espaço Europeu da Investigação exige que nos projectos de investigação 
participem parceiros dos diversos países e regiões, tanto dos denominados países centrais 
como dos menos desenvolvidos, incluindo as regiões de convergência. Deste modo, conferir-
se-á outra dimensão à criação de valor acrescentado europeu nos projectos e garantir-se-á 
uma participação equitativa e a plena integração dos parceiros.

Alteração 16
Anexo I, Parte I “Cooperação”, parágrafo 3 da introdução

Os nove temas seleccionados para a acção 
da UE são os seguintes:

Os dez temas seleccionados para a acção da 
UE são os seguintes:

Justificação

Uma consequência da separação da Segurança e do Espaço em temas distintos.

Alteração 17
Anexo I, Parte I “Cooperação”, parágrafo 3, alínea (9)

(9) Segurança e espaço (9) Segurança 
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(9 bis) Espaço

Justificação

Uma consequência da separação da Segurança e do Espaço em temas distintos.

Alteração 18
Anexo I, Parte I “Cooperação”, parágrafo 5 

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

Será dada especial atenção à garantia de 
uma coordenação efectiva entre as áreas 
temáticas e as áreas científicas que 
abranjam vários temas.

Justificação

Em consequência da multidisciplinaridade, é necessário realizar convites à apresentação de 
propostas conjuntos especiais ou acções especiais envolvendo várias áreas temáticas de 
investigação.

Alteração 19
Anexo I, Parte I “Cooperação”, parágrafo 8 bis (novo)

Para que as plataformas tecnológicas 
europeias sejam bem sucedidas, é 
essencial uma participação empenhada 
das instituições financeiras, uma vez que 
a capacidade do mercado e a 
disponibilidade de capital de risco são os 
elementos mais importantes para 
aproximar a investigação da inovação.
As plataformas tecnológicas europeias 
criarão condições favoráveis para que as 
empresas invistam individualmente em 
projectos de investigação específicos 
destinados a melhorar a sua 
competitividade, possibilitando, assim, 
progressos rápidos em sinergia com a 
inovação dos produtos. Estes projectos de 
investigação terão um carácter 
competitivo e podem ser financiados ao 
abrigo do programa-quadro em sinergia 
com os Fundos Estruturais, os Fundos do 
Programa Competitividade e Inovação e 
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os fundos regionais. 
As plataformas tecnológicas europeias 
devem utilizar a vasta experiência 
adquirida pelos agregados EUREKA que 
contribuíram com êxito para o 
crescimento de áreas de investigação 
estratégicas na Europa.
As PME serão adequadamente envolvidas 
nos processos de tomada de decisões das 
plataformas tecnológicas.
A “Plataforma Europeia de Inovação 
Social-Ambiental” reunirá organizações 
da sociedade civil sem fins lucrativos, 
instituições de investigação e autoridades 
reguladoras a nível europeu.

Justificação

As plataformas tecnológicas europeias, sendo entidades novas, deveriam beneficiar das 
experiências anteriores dos participantes em actividades semelhantes e combinar várias 
fontes de financiamento acessíveis. A participação e o papel das PME deverá ser garantido, 
para incentivar o seu envolvimento e facilitar a sua participação nos projectos.

A criação da “Plataforma Europeia de Inovação Social-Ambiental” deve complementar as 
actividades das plataformas tecnologicamente orientadas, para não excluir esta importante 
área de investigação.

Alteração 20
Anexo I, Parte I “Cooperação”, parágrafo 8 

Os nove temas incluem também a 
investigação subjacente necessária para a 
formulação, implementação e avaliação das 
políticas da UE em áreas como a saúde, 
segurança, protecção do consumidor, 
energia, ambiente, ajuda ao 
desenvolvimento, pescas, assuntos do mar, 
agricultura, bem-estar dos animais, 
transportes, ensino e formação, emprego, 
assuntos sociais, coesão, justiça e assuntos 
internos, juntamente com investigação pré-
normativa e co-normativa relevante para a 
melhoria da qualidade das normas e 
respectiva implementação.

Os dez temas incluem também a 
investigação subjacente necessária para a 
formulação, implementação e avaliação das 
políticas da UE em áreas como a saúde, 
segurança, protecção do consumidor, 
energia, ambiente, ajuda ao 
desenvolvimento, pescas, assuntos do mar, 
agricultura, bem-estar dos animais, 
transportes, ensino e formação, TIC,
emprego, assuntos sociais, coesão, justiça e 
assuntos internos, juntamente com 
investigação pré-normativa e co-normativa 
relevante para a melhoria da qualidade das 
normas e respectiva implementação.
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Justificação

Uma consequência da separação da Segurança e do Espaço em temas distintos.

As TIC, que penetram em todas as outras áreas, não podem ser excluídas deste conjunto de 
políticas comunitárias.

Alteração 21
Anexo I, Parte I “Cooperação”, parágrafo 10

A fim de reforçar a difusão e utilização dos 
resultados de investigação da UE, será 
apoiada a difusão de conhecimentos e a 
transferência de resultados, incluindo a 
nível dos decisores políticos, em todas as 
áreas temáticas, nomeadamente através do 
financiamento de iniciativas de ligação em 
rede, seminários e eventos, assistência de 
peritos externos e serviços electrónicos e 
de informação, em especial o CORDIS. 
Serão realizadas acções de apoio à 
inovação no âmbito do Programa 
“Competitividade e Inovação”. Será 
também prestado apoio a iniciativas 
destinadas a estabelecer o diálogo sobre 
questões científicas e resultados da 
investigação, com um público mais vasto 
que a comunidade de investigadores, e no 
domínio da educação e comunicação 
científicas. Serão tidos em consideração os 
princípios éticos e as questões de género. 

A fim de reforçar a difusão e utilização dos 
resultados de investigação da UE, será 
apoiada a difusão de conhecimentos e a 
transferência de resultados, incluindo a 
nível dos decisores políticos, em todas as 
áreas temáticas, nomeadamente através do 
financiamento de iniciativas de ligação em 
rede, seminários e eventos, assistência de 
peritos externos e serviços electrónicos e 
de informação, em especial o CORDIS. 
Serão realizadas acções de apoio à 
inovação no âmbito do Programa 
“Competitividade e Inovação”. 
Procurar-se-á, muito em especial, 
garantir uma participação adequada das 
PME na cooperação transnacional. 
Consequentemente, serão tomadas 
medidas concretas, incluindo convites à 
apresentação de propostas conjuntos para 
as PME, “subvenções nacionais para a 
fase exploratória” e acções de apoio para 
facilitar a participação das PME em todo 
o programa “Cooperação” no âmbito de 
cada tema. Para optimizar os recursos 
disponíveis, será introduzida uma análise 
de custo-eficácia como critério auxiliar, a 
fim de assegurar a atribuição dos 
recursos ideais às diversas tarefas. As 
questões de igualdade entre homens e 
mulheres e a necessidade de facilitar a 
participação dos jovens investigadores 
serão tidas em conta em todos os domínios 
de investigação. Será também prestado 
apoio a iniciativas destinadas a estabelecer 
o diálogo sobre questões científicas e 
resultados da investigação, com um 
público mais vasto que a comunidade de 
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investigadores, e no domínio da educação e 
comunicação científicas. Serão tidos em 
consideração os princípios éticos e as 
questões de género.

Justificação

O desenvolvimento do Espaço Europeu da Investigação e os resultados das actividades do 
sétimo programa-quadro deverão ser objecto de maior promoção a nível nacional.

Ainda existem obstáculos significativos à participação das PME no sétimo programa-quadro, 
devendo adoptar-se várias medidas para facilitar o seu envolvimento.

A qualidade de um projecto é sempre o critério mais importante, mas a análise custo-eficácia 
poderá ser uma vantagem adicional na maximização dos resultados do programa. Ela 
proporcionará outra dimensão à criação de valor acrescentado europeu nos projectos e 
garantirá uma participação equitativa e a plena integração dos parceiros, incluindo os 
originários das regiões de convergência.

Até agora, os jovens investigadores não foram suficientemente promovidos nos programas-
quadro. O envolvimento das mulheres e o dos jovens investigadores deveriam ser dois 
importantes temas horizontais, transversais a todas as actividades.

Alteração 22
Anexo I, Parte I “Cooperação”, parágrafo 10 bis (novo) 

A grande variedade de actividades 
financiadas ao abrigo do programa-
quadro exige que elas sejam 
adequadamente integradas e 
coordenadas. O papel das redes de 
excelência será alargado, a fim de evitar a 
fragmentação e as sobreposições e 
garantir uma integração significativa em 
relação às acções nacionais e regionais. 
Para uma melhor integração das 
actividades, é importante que as 
plataformas tecnológicas europeias 
mantenham ligações estreitas com os 
programas e iniciativas de investigação 
nacionais, por exemplo com as 
plataformas tecnológicas nacionais, para 
criar sinergias no desenvolvimento de 
novas tecnologias avançadas.

Justificação

O sétimo programa-quadro introduz vários instrumentos, como o Conselho Europeu de 
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Investigação, as plataformas tecnológicas, as iniciativas tecnológicas conjuntas, os grandes 
projectos de investigação em colaboração, os grandes programas de investigação nacionais 
coordenados pelo ERA-Net, as grandes infra-estruturas, as actividades do CCI e o programa 
EURATOM, e os seus resultados podem ser prejudicados pela fragmentação, as 
sobreposições e a falta de integração. Não é claro como os diversos programas irão interagir 
uns com os outros, nem como a integração dos esforços aos níveis europeu, nacional e 
regional será assegurada. Uma solução possível será alargar o papel das redes de 
excelência, atribuindo-lhes mais tarefas de coordenação e integração.

Alteração 23
Anexo I, Parte I “Cooperação”, “Investigação em colaboração”, parágrafo1 bis (novo)

Para apoiar o desenvolvimento do Espaço 
Europeu da Investigação, evitar a 
fragmentação e a duplicação dos esforços 
de investigação e reforçar a coordenação 
entre os projectos e iniciativas incluídos 
no programa “Cooperação”, noutros 
programas específicos do programa-
quadro e noutras actividades de 
investigação a nível nacional e regional, 
serão introduzidas novas tarefas de 
ligação em rede e integração nas
competências das redes de excelência.

Justificação

As redes de excelência, que têm estado orientadas para a criação de institutos virtuais e a 
integração das actividades de um “grupo central”, deveriam ter um carácter mais aberto, 
ligando-se em rede com as plataformas tecnológicas, o ERA-Net, as iniciativas tecnológicas 
conjuntas e outras iniciativas do seu domínio de interesse, para terem um carácter de “rede 
de investigação”: contribuindo para o intercâmbio de informações, a criação de iniciativas 
conjuntas e a integração efectiva das actividades de investigação e comerciais.

Alteração 24
Anexo I, Parte I “Cooperação”, “Investigação em colaboração” parágrafo 2

Este objectivo será atingido pelo apoio à 
investigação em colaboração através de 
diferentes regimes de financiamento: 
projectos em colaboração, redes de 
excelência, acções de coordenação/apoio 
(ver anexo III).

Estes objectivos serão atingidos pelo apoio 
à investigação em colaboração através de 
diferentes regimes de financiamento: 
projectos em colaboração, redes de 
excelência, acções de coordenação/apoio 
(ver anexo III).

Os projectos em colaboração deverão 
abranger as actividades de investigação e 
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demonstração, aproximando os resultados 
do mercado e ligando esta linha de acção 
aos instrumentos oferecidos pelo 
Programa Competitividade e Inovação. 

Alteração 25

Anexo I, Parte I “Cooperação”, “Iniciativas tecnológicas conjuntas”, parágrafo 2, introdução

Serão identificadas potenciais iniciativas 
tecnológicas conjuntas com base numa 
série de critérios, nomeadamente: 

Serão identificadas potenciais iniciativas 
tecnológicas conjuntas com base num 
processo de avaliação aberto e uma série 
de critérios transparentes, nomeadamente: 

Justificação

O processo de avaliação aberto deverá garantir que as plataformas tecnológicas, quando 
atingirem um nível de maturidade suficiente, serão consideradas candidatas a gerarem 
iniciativas tecnológicas conjuntas em alguns aspectos dos seus domínios.

Alteração 26
Anexo I, Parte I “Cooperação”, “Iniciativas tecnológicas conjuntas”, parágrafo 2, travessão 1

− valor acrescentado da intervenção a nível 
europeu;

− valor acrescentado da intervenção a nível 
europeu medido, designadamente, em 
termos de custo-eficácia.

Justificação

Devem envidar-se todos os esforços para maximizar os resultados do programa. A 
construção do Espaço Europeu da Investigação exige que nos projectos de investigação 
participem parceiros dos diversos países e regiões, tanto dos denominados países centrais 
como dos menos desenvolvidos, incluindo as regiões de convergência. Deste modo, conferir-
se-á outra dimensão à criação de valor acrescentado europeu nos projectos e garantir-se-á 
uma participação equitativa e a plena integração dos parceiros.

Alteração 27
Anexo I, Parte I “Cooperação”, “Iniciativas tecnológicas conjuntas”, parágrafo 2, 

travessão 1 bis (novo)

- importância da dimensão europeia, 
incluindo o grau de envolvimento das 
PME
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Justificação

As iniciativas tecnológicas conjuntas deverão ter uma dimensão verdadeiramente europeia, 
aplicando as tecnologias em benefício de todos os Estados-Membros, promovendo e 
divulgando novas tecnologias – pois esta participação equilibrada (incluindo as regiões de 
convergência) é necessária, bem como o envolvimento das PME ou das suas associações. 

Alteração 28
Anexo I, Parte I “Cooperação”, “Iniciativas tecnológicas conjuntas”, parágrafo 2, travessão 7 

bis (novo)

- número de investigadores mobilizados 
do sector privado para o sector público e 
vice-versa, bem como a qualidade do 
programa de formação

Justificação

As iniciativas tecnológicas conjuntas deverão contribuir para a mobilidade dos 
investigadores do sector privado para o sector público e vice-versa. 

Alteração 29
Anexo I, Parte I “Cooperação”, “Iniciativas tecnológicas conjuntas”, parágrafo 3

Será dada especial atenção à coerência e 
coordenação globais entre iniciativas 
tecnológicas conjuntas e programas e 
projectos nacionais nos mesmos domínios.

Considerando o vasto âmbito e a especial 
complexidade das iniciativas tecnológicas 
conjuntas, serão envidados esforços 
significativos para garantir que têm um 
funcionamento transparente, conforme 
com os princípios de excelência, boa 
relação custo-eficácia e concorrência. 
Será dada especial atenção à coerência e 
coordenação globais entre iniciativas 
tecnológicas conjuntas e programas e 
projectos nacionais nos mesmos domínios.

Justificação

As iniciativas tecnológicas conjuntas deverão ter uma dimensão verdadeiramente europeia, 
aplicando as tecnologias em benefício de todos os Estados-Membros, promovendo e 
divulgando novas tecnologias – para uma participação equilibrada (incluindo as regiões de 
convergência).
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Alteração 30
Anexo I, Parte I “Cooperação”, “Coordenação de programas de investigação 

não-comunitários”, parágrafo 2, travessão 2

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

− apoio financeiro suplementar da UE,
num número limitado de casos, aos 
participantes que criem recursos comuns
para a realização de convites à 
apresentação de propostas conjuntos entre 
os respectivos programas nacionais e 
regionais (“ERA-NET PLUS”).

Justificação

O apoio financeiro suplementar da UE ao ERA-NET PLUS não deverá tornar-se numa 
maneira de subsidiar a investigação nacional. O apoio deverá ser concedido num número 
limitado de casos às iniciativas do ERA-NET PLUS que tenham uma dimensão 
verdadeiramente europeia e estejam integradas noutras actividades do sétimo programa-
quadro. 

Alteração 31
Anexo I, Parte I “Cooperação”, “Coordenação de programas de investigação 

não-comunitários”, parágrafo 2, travessão 2 bis (novo)

− num número limitado de casos, a 
aplicação do bem sucedido sistema ERA-
STAR de cooperação entre regiões 
europeias e Estados-Membros de média 
dimensão na gestão de programas a longo 
prazo, como a aplicação "Vigilância 
Global do Ambiente e da Segurança 
(GMES)".

Justificação

O ERA-STAR é um projecto ERA-NET em que participam regiões europeias e Estados-
Membros de pequena e média dimensão, cooperando entre si de formas consideradas 
promissoras. Este regime é particularmente adequado para a gestão de um programa como o 
GMES, em que as necessidades das regiões europeias devem ser devidamente tidas em conta.

Alteração 32
Anexo I, Parte I “Cooperação”, “Coordenação de programas de investigação 

não-comunitários”, parágrafo 3, introdução

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

programas de investigação nacionais 
empreendidos conjuntamente com base no 
artigo 169.º é especialmente relevante para 
a cooperação europeia em larga escala de 
“geometria variável” entre 
Estados-Membros com necessidades e/ou 
interesses comuns. Em casos bem 
identificados, essas iniciativas ao abrigo do 
artigo 169.º serão lançadas em áreas a 
identificar em estreita associação com os 
Estados-Membros, incluindo a 
possibilidade de cooperação com 
programas intergovernamentais, com base 
numa série de critérios, nomeadamente:

Justificação

As iniciativas de “geometria variável” realizadas por alguns Estados-Membros são em certa 
medida contraditórias com a obtenção de uma dimensão europeia. Apenas se concederá 
apoio em casos bem identificados e justificados, que proporcionem benefícios económicos a 
todos os Estados-Membros. 

Alteração 33
Anexo I, Parte I “Cooperação”, “Cooperação internacional”, parágrafo 2 bis (novo)

Será elaborada uma estratégia global de 
Cooperação Internacional no âmbito do 
programa-quadro, que defina os 
objectivos, o interesse europeu e as áreas 
de cooperação específicas com cada grupo 
de países. A estratégia indicará as áreas 
em que a participação de países terceiros 
deverá ser limitada, por exemplo na 
investigação no domínio da segurança.

Justificação

A estratégia garantirá uma abordagem coerente ao domínio geral da Cooperação 
Internacional e melhorará a sua eficácia. No caso da segurança, é necessário limitar o 
acesso às questões de informação. 

Alteração 34
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, “Saúde”, “Fundamentação”, parágrafo 2

A investigação clínica de muitas doenças A investigação clínica de muitas doenças 
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(por exemplo, cancro, doenças 
cardiovasculares, doenças mentais e 
neurológicas, em especial as ligadas ao 
envelhecimento como as doenças de 
Alzheimer e Parkinson) implica a 
realização de ensaios internacionais 
multicêntricos para a obtenção do número 
necessário de doentes num curto espaço de 
tempo. A investigação epidemiológica 
exige uma larga diversidade de populações 
e de redes internacionais para chegar a 
conclusões significativas. O 
desenvolvimento de novos diagnósticos e 
tratamentos para doenças raras exige 
também abordagens plurinacionais a fim de 
aumentar o número de doentes em cada 
estudo. Além disso, a realização de 
investigação orientada pelas políticas de 
saúde a nível europeu permite a 
comparação de modelos, sistemas, dados e 
doentes contidos em bases de dados e 
biobancos nacionais.

(por exemplo, cancro, doenças 
cardiovasculares, doenças reumáticas, 
doenças respiratórias, doenças mentais e 
neurológicas, em especial as ligadas ao 
envelhecimento como as doenças de 
Alzheimer e Parkinson) implica a 
realização de ensaios internacionais 
multicêntricos para a obtenção do número 
necessário de doentes num curto espaço de 
tempo. A investigação epidemiológica 
exige uma larga diversidade de populações 
e de redes internacionais para chegar a 
conclusões significativas. O 
desenvolvimento de novos diagnósticos e 
tratamentos para doenças raras exige 
também abordagens plurinacionais a fim de 
aumentar o número de doentes em cada 
estudo. Além disso, a realização de 
investigação orientada pelas políticas de 
saúde a nível europeu permite a 
comparação de modelos, sistemas, dados e 
doentes contidos em bases de dados e 
biobancos nacionais.

Justificação

As doenças reumáticas têm origem em malformações genéticas e impõem um pesado encargo 
aos nossos sistemas social e de saúde. 

A importância da investigação sobre as doenças reumáticas foi realçada pela aprovação de 
uma declaração escrita em 13 de Outubro de 2005 (n° 389) (procedimento nos termos do 
artigo 116º do Regimento).

Alteração 35
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, “Saúde”, “Fundamentação”, parágrafo 3

Uma sólida investigação biomédica à 
escala da UE contribuirá para reforçar a 
competitividade das indústrias europeias de 
biotecnologias aplicadas aos cuidados de 
saúde e de tecnologias médicas e 
farmacêuticas. A UE deve também 
desempenhar um papel activo na criação de 
um ambiente propício à inovação no sector 
farmacêutico, em especial a fim de tirar 
todo o partido dos sucessos em 
investigação clínica. As PME com base na 

Uma sólida investigação biomédica à 
escala da UE contribuirá para reforçar a 
competitividade das indústrias europeias de 
biotecnologias aplicadas aos cuidados de 
saúde e de tecnologias médicas e 
farmacêuticas. A UE deve também 
desempenhar um papel activo na criação de 
um ambiente propício à inovação no sector 
farmacêutico, em especial a fim de tirar 
todo o partido dos sucessos em 
investigação clínica. Para este efeito, 
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investigação são os principais motores 
económicos das indústrias de 
biotecnologias aplicadas aos cuidados de 
saúde e de tecnologias médicas. Embora a 
Europa conte actualmente com mais 
empresas de biotecnologia que os EUA, a 
maior parte delas são de pequena dimensão 
e o seu grau de maturidade é menor que o 
das suas concorrentes. Os esforços de 
investigação dos sectores público e privado 
a nível da UE facilitarão o seu 
desenvolvimento. A investigação da UE 
contribuirá também para o 
desenvolvimento de novas normas e 
padrões, com vista a estabelecer um quadro 
legislativo adequado para novas 
tecnologias médicas (por exemplo, 
medicina regenerativa).

promover-se-á a execução do programa 
MICE – Medicines Investigation for the 
Children of Europe (Investigação sobre 
Medicamentos para as Crianças da 
Europa). As PME com base na 
investigação são os principais motores 
económicos das indústrias de 
biotecnologias aplicadas aos cuidados de 
saúde e de tecnologias médicas. Embora a 
Europa conte actualmente com mais 
empresas de biotecnologia que os EUA, a 
maior parte delas são de pequena dimensão 
e o seu grau de maturidade é menor que o 
das suas concorrentes. Os esforços de 
investigação dos sectores público e privado 
a nível da UE facilitarão o seu 
desenvolvimento. A investigação da UE 
contribuirá também para o 
desenvolvimento de novas normas e 
padrões, com vista a estabelecer um quadro 
legislativo adequado para novas 
tecnologias médicas (por exemplo, 
medicina regenerativa).

Justificação

Regulamento relativo a medicamentos para uso pediátrico e que altera o Regulamento 
(CEE)Nº 1768/92 do Conselho, a Directiva 2001/83/CE e o Regulamento (CE) Nº 726/2004. 

Alteração 36
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 1. “Saúde”, “Actividades”, “Biotecnologias, 

ferramentas genéricas e tecnologias ao serviço da saúde humana”, travessão 4

– Abordagens e intervenções 
terapêuticas inovadoras: para consolidar 
e garantir um maior desenvolvimento 
em terapêuticas e tecnologias avançadas 
com aplicação potencial em muitas 
doenças e perturbações.

.

– Abordagens e intervenções 
terapêuticas inovadoras: para consolidar 
e garantir um maior desenvolvimento 
em terapêuticas e tecnologias avançadas 
com aplicação potencial em muitas 
doenças e perturbações, incluindo as 
doenças e perturbações infantis.

Alteração 37
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 1. “Saúde”, “Actividades”, “Investigação 

translacional em benefício da saúde humana”, travessão 4
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– Investigação translacional em doenças 
importantes: cancro, doenças 
cardiovasculares, diabetes/obesidade, 
doenças raras e outras doenças crónicas 
(por exemplo, osteoartrite): para 
desenvolver estratégias centradas no 
doente, desde a prevenção ao diagnóstico e 
tratamento, incluindo investigação.

– Investigação translacional em doenças 
importantes: cancro, doenças 
cardiovasculares, doenças reumáticas e 
doenças respiratórias, diabetes/obesidade, 
doenças raras e outras doenças crónicas 
(por exemplo, osteoartrite): para 
desenvolver estratégias centradas no 
doente, desde a prevenção ao diagnóstico e 
tratamento, incluindo investigação.

Justificação

A importância da investigação sobre as doenças reumáticas foi realçada pela aprovação de 
uma declaração escrita em 13 de Outubro de 2005 (n° 389) (procedimento nos termos do 
artigo 116º do Regimento). 

Alteração 38
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 1. “Saúde”, “Actividades”, “Optimização da 

prestação de cuidados de saúde aos cidadãos europeus”, travessão 3

– Melhor prevenção das doenças e melhor 
utilização dos medicamentos: para 
desenvolver intervenções eficientes no 
domínio da saúde pública que visem 
determinantes mais vastas da saúde (como 
o stress, a alimentação e os factores 
ambientais). Para identificar intervenções 
bem sucedidas em diferentes contextos de 
prestação de cuidados de saúde, a fim de 
melhorar a prescrição de medicamentos e a 
sua utilização pelos doentes (incluindo 
aspectos de farmacovigilância).

– Melhor prevenção das doenças e melhor 
utilização dos medicamentos. Estudos 
imunológicos, toxicológicos e 
epidemiológicos para promover níveis 
elevados de cuidados de saúde 
preventivos. Investigação sobre a 
utilização adequada dos medicamentos 
existentes nas crianças. Para desenvolver 
intervenções eficientes no domínio da 
saúde pública que visem determinantes 
mais vastas da saúde (como o stress, a 
alimentação e os factores ambientais). Para 
identificar intervenções bem sucedidas em 
diferentes contextos de prestação de 
cuidados de saúde, a fim de melhorar a 
prescrição de medicamentos e a sua 
utilização pelos doentes (incluindo 
aspectos de farmacovigilância).

Justificação

Os cuidados de saúde preventivos são não só menos caros mas também mais eficazes e 
importantes para o bem-estar das pessoas.

A necessidade de apoiar financeiramente a investigação sobre a utilização pediátrica 
adequada dos medicamentos existentes foi destacada pelo Parlamento no âmbito da proposta
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de regulamento relativo aos medicamentos pediátricos.  

Alteração 39
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 2. “Alimentação, agricultura e 

biotecnologias”, “Actividades”, subponto 1

Produção e gestão sustentáveis de recursos 
biológicos de meios agrícolas, florestais e 
aquáticos: facilitar a investigação, 
nomeadamente em tecnologias como a 
genómica, proteómica, metabolómica, bem 
como em biologia de sistemas e 
tecnologias convergentes aplicadas a 
microrganismos, plantas e animais, 
incluindo a exploração da sua 
biodiversidade; melhores culturas e 
sistemas de produção, incluindo a 
agricultura biológica, regimes de produção 
de qualidade e impactos dos OGM; 
agricultura e silvicultura sustentáveis, 
competitivas e multifuncionais; 
desenvolvimento rural, pecuária e bem-
estar dos animais; fitossanidade, pesca e 
aquicultura sustentáveis e competitivas; 
doenças infecciosas em animais, incluindo 
zoonoses; eliminação segura de resíduos 
animais e conservação, gestão e exploração 
de recursos aquáticos vivos, 
desenvolvimento dos instrumentos 
necessários para os decisores políticos e 
outros intervenientes no domínio da 
agricultura e do desenvolvimento rural 
(paisagens, práticas de gestão de solos, 
etc.).

Produção e gestão sustentáveis de recursos 
biológicos de meios agrícolas, florestais e 
aquáticos: facilitar a investigação, 
nomeadamente em tecnologias como a 
genómica, proteómica, metabolómica, bem 
como em biologia de sistemas e 
tecnologias convergentes aplicadas a 
microrganismos, plantas e animais, 
incluindo a conservação e a utilização 
sustentável da sua biodiversidade; 
melhores culturas e sistemas de produção, 
incluindo a agricultura biológica, regimes 
de produção de qualidade e impactos dos 
OGM; agricultura e silvicultura 
sustentáveis, competitivas e 
multifuncionais; desenvolvimento rural 
integrado, incluindo os aspectos da 
participação da sociedade civil no 
planeamento e na tomada de decisões; 
pecuária e bem-estar dos animais; 
estratégias de ensaio alternativas e 
métodos sem recurso à utilização de 
animais, fitossanidade, pesca e aquicultura 
sustentáveis e competitivas; doenças 
infecciosas em animais, incluindo 
zoonoses; eliminação segura de resíduos 
animais e conservação, gestão e exploração 
de recursos aquáticos vivos, 
desenvolvimento dos instrumentos 
necessários para os decisores políticos e 
outros intervenientes no domínio da 
agricultura e do desenvolvimento rural 
(paisagens, práticas de gestão de solos, 
etc.).

Justificação

A sustentabilidade da produção alimentar e da gestão de recursos será o aspecto fulcral 
desta actividade. 

De acordo com os requisitos do Protocolo relativo à protecção e ao bem-estar dos animais, 
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do artigo 23º da Directiva 86/609/CEE do Conselho e do nº 2, alíneas a) e b), do artigo 7º do 
sexto programa comunitário de acção em matéria de Ambiente, e com o objectivo da 
proposta de Regulamento da UE relativo aos produtos químicos para que se promovam os 
ensaios sem recurso a animais, o desenvolvimento e a validação de estratégias de ensaio 
alternativas e, em especial, dos métodos de ensaio sem recurso a animais devem ser incluídos 
nas actividades relacionadas com o ambiente e a saúde.   

Alteração 40
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 2. “Alimentação, agricultura e 

biotecnologias”, “Actividades”, subponto 2

“Do consumidor ao produtor”: 
Alimentação, saúde e bem-estar − aspectos 
dos alimentos para consumo humano e 
animal relativos ao consumidor, à 
sociedade, à indústria e à saúde, incluindo
ciências comportamentais e cognitivas; 
nutrição, doenças e perturbações 
relacionadas com a alimentação, incluindo 
a obesidade; tecnologias inovadoras de 
transformação de alimentos para consumo 
humano e animal (incluindo 
acondicionamento); melhor qualidade e 
segurança, tanto química como 
microbiológica, de bebidas e alimentos 
para consumo humano e animal; 
integridade (e controlo) da cadeia 
alimentar; impactos ambientais exercidos 
por e sobre as cadeias de alimentos para 
consumo humano/animal; conceito de 
cadeia alimentar total (incluindo alimentos 
de origem marinha) e rastreabilidade.

“Do consumidor ao produtor”: 
Alimentação, saúde e bem-estar − aspectos 
dos alimentos para consumo humano e 
animal relativos ao consumidor, à 
sociedade, à indústria e à saúde, incluindo 
ciências comportamentais e cognitivas; 
nutrição, doenças e perturbações 
relacionadas com a alimentação, incluindo 
a obesidade e alergias; benefícios para a 
saúde de determinados alimentos e dietas;
tecnologias inovadoras de transformação 
de alimentos para consumo humano e 
animal (incluindo acondicionamento); 
melhor qualidade e segurança, tanto 
química como biológica, de bebidas e 
alimentos para consumo humano e animal; 
integridade e sustentabilidade (e controlo) 
da cadeia alimentar; impactos ambientais 
exercidos por e sobre as cadeias de 
alimentos para consumo humano/animal; 
conceito de cadeia alimentar total 
(incluindo alimentos de origem marinha) e 
rastreabilidade.

Alteração 41
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 3. “Tecnologias da informação e das 

comunicações”, “Fundamentação”, parágrafo 1 

As tecnologias da informação e das 
comunicações são de importância crítica 
para o futuro da Europa e estão subjacentes 
à realização da agenda de Lisboa. Metade 
dos ganhos de produtividade nas nossas 

As tecnologias da informação e das 
comunicações são de importância crítica 
para o futuro da Europa e estão subjacentes 
à realização da agenda de Lisboa. Metade 
dos ganhos de produtividade nas nossas 
economias explica-se pelo impacto das TIC 
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economias explica-se pelo impacto das TIC 
nos produtos, serviços e processos 
empresariais. As TIC são o principal factor 
na promoção da inovação e criatividade e 
no controlo das mudanças nas cadeias de 
valor em todos os sectores industriais e de 
serviços. As TIC são essenciais para 
satisfazer o aumento da procura de 
cuidados sociais e de saúde e para 
modernizar os serviços em domínios de 
interesse público como a educação, a 
aprendizagem, a segurança, a energia, os 
transportes e o ambiente. As TIC têm 
também um efeito catalítico no avanço 
noutros domínios da ciência e tecnologia, 
dado transformarem o modo como os 
investigadores realizam os seus trabalhos 
de investigação, cooperam e inovam.
.

nos produtos, serviços e processos 
empresariais. As TIC são o principal factor 
na promoção da inovação e criatividade e 
no controlo das mudanças nas cadeias de 
valor em todos os sectores industriais e de 
serviços. As TIC devem promover a 
acessibilidade e a transparência dos 
processos de governação e de 
desenvolvimento de políticas. As TIC são 
essenciais para satisfazer o aumento da 
procura de cuidados sociais e de saúde e 
para modernizar os serviços em domínios 
de interesse público como a educação, a 
aprendizagem, a segurança, a energia, os 
transportes e o ambiente. As TIC têm 
também um efeito catalítico no avanço 
noutros domínios da ciência e tecnologia, 
dado transformarem o modo como os 
investigadores realizam os seus trabalhos 
de investigação, cooperam e inovam.

Alteração 42
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 3. “Tecnologias da informação e das 

comunicações”, “Fundamentação”, parágrafo 2 bis (novo)

A actividade de investigação no domínio 
das TIC baseada no modelo de 
desenvolvimento de “fonte aberta” está a 
provar a sua utilidade como fonte de 
inovação e crescente colaboração. Vale a 
pena estudar se este modelo de 
cooperação e inovação também poderia 
ser útil para outras actividades do 
programa-quadro.

Justificação

Quando aplicado ao software, o modelo de desenvolvimento de “fonte aberta” baseia-se na 
colaboração comunitária com uma ampla difusão, um acesso e uma capacidade de 
reutilização dos resultados sujeitos a restrições mínimas. Este modelo de desenvolvimento 
estimula o exame, a revisão interpares, a reutilização, a personalização e a melhoria do 
software desenvolvido e difundido numa comunidade de fonte aberta. O desenvolvimento de 
fonte aberta é um importante vector para a inovação no sector das TIC, contribuindo para o 
progresso tecnológico e para o aumento da concorrência. As empresas europeias, grandes e 
pequenas, as universidades e os agentes de desenvolvimento individuais figuram entre os que 
mais contribuem, a nível mundial, para o desenvolvimento de software de fonte aberta.  
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Alteração 43
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 3. “Tecnologias da informação e das 

comunicações”, “Fundamentação”, parágrafo 4

As actividades de investigação em TIC 
serão estreitamente articuladas com acções 
políticas para a implantação das TIC e com 
medidas reguladoras no âmbito de uma 
estratégia abrangente e holística. Foram 
estabelecidas prioridades na sequência de 
vastas consultas, incluindo contributos de 
uma série de plataformas tecnológicas 
europeias e de iniciativas industriais em 
áreas como a nanoelectrónica, sistemas 
incorporados, comunicações móveis, meios 
de comunicação electrónicos, robótica e 
software, serviços e redes de computação 
(grids). 

As actividades de investigação em TIC 
serão estreitamente articuladas com acções 
políticas para a implantação das TIC e com 
medidas reguladoras no âmbito de uma 
estratégia abrangente e holística. Foram 
estabelecidas prioridades na sequência de 
vastas consultas, incluindo contributos de 
uma série de plataformas tecnológicas 
europeias e de iniciativas industriais em 
áreas como a nanoelectrónica, sistemas 
incorporados, comunicações móveis, meios 
de comunicação electrónicos, fotónica,
robótica e software, serviços e redes de 
computação (grids). 

Justificação

A plataforma tecnológica europeia no domínio da fotónica não deve ser esquecida.  

Alteração 44
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 3. “Tecnologias da informação e das 

comunicações”, “Actividades”, “Investigação sobre aplicações”, travessão 1, sub-travessão 5

– para os governos, eficiência, abertura e 
responsabilização, para uma administração 
pública de craveira mundial e para uma 
ligação com os cidadãos e empresas, ao 
serviço da democracia.

– para os governos e as cidades, eficiência, 
abertura e responsabilização, para uma 
administração pública de craveira mundial 
e para uma ligação com os cidadãos e 
empresas, ao serviço da democracia.

Justificação

São necessários projectos de investigação e demonstração para determinar que políticas e 
estratégias são mais práticas e eficazes para as cidades desempenharem o seu papel de 
estímulo à utilização das TIC e facilitarem uma maior contribuição a nível local para a 
modernização dos serviços prestados aos cidadãos e empresas europeus e em domínios de 
interesse público, como a educação, o ensino e a segurança.    

Alteração 45
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 3. “Tecnologias da informação e das 
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comunicações”, “Actividades”, “Investigação sobre aplicações”, travessão 1, sub-travessão 5 
bis (novo)

– para a segurança, de acordo com as 
orientações indicadas no tema 
“Segurança e espaço”.

Justificação

A lista não se afiguraria completa sem uma referência à Segurança, embora este tema esteja 
abrangido por outra secção do programa-quadro.

Alteração 46
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 3. “Tecnologias da informação e das 

comunicações”, “Actividades”, “Investigação sobre aplicações”, travessão 4

– As TIC para reforçar a confiança: gestão 
da identificação; autenticação e 
autorização; tecnologias de reforço da 
privacidade; gestão de direitos e bens; 
protecção contra ciberameaças.

– As TIC para reforçar a confiança: gestão 
da identificação; autenticação e 
autorização; tecnologias de reforço da 
privacidade; gestão de direitos e bens; 
protecção contra ciberameaças; 
monitorização das questões críticas de 
segurança /privacidade.

Justificação

A privacidade corre o risco de ficar esquecida se entretanto não for criado um comité 
específico para a garantir; o Centro Comum de Investigação é o organismo comunitário que 
parece estar habilitado a tomar a iniciativa de criar um comité, uma vez que tratou 
amplamente da questão da segurança/privacidade, nos últimos anos.

Alteração 47
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 4. “Nanociências, nanotecnologias, materiais 

e novas tecnologias de produção”, “Fundamentação”, parágrafo 3

As plataformas tecnológicas europeias em 
domínios como a nanoelectrónica, fabrico, 
siderurgia, química, indústria dos 
transportes, construção, segurança 
industrial, têxteis, pasta para papel e papel 
contribuem para o estabelecimento de 
prioridades e objectivos de investigação 
comuns. Para além das prioridades 
relevantes para a indústria e sua integração 
em aplicações sectoriais, serão tratadas as 

As plataformas tecnológicas europeias em 
domínios como a nanoelectrónica, 
nanomedicina, fotónica, fabrico, 
siderurgia, química, indústria dos 
transportes, construção, segurança 
industrial, têxteis, pasta para papel e papel 
contribuem para o estabelecimento de 
prioridades e objectivos de investigação 
comuns. Para além das prioridades 
relevantes para a indústria e sua integração 
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questões relevantes relativas à política, 
regulamentação, normalização e impacto, 
nomeadamente respondendo de forma 
flexível a novas necessidades políticas que 
venham a surgir.

em aplicações sectoriais, serão tratadas as 
questões relevantes relativas à política, 
regulamentação, normalização e impacto, 
nomeadamente respondendo de forma 
flexível a novas necessidades políticas que 
venham a surgir.

Justificação

As plataformas tecnológicas europeias nos domínios da fotónica e da nanomedicina não 
deverão ser esquecidas.

Alteração 48
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 5. “Energia”, “Objectivo”

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

Transformar o actual sistema energético 
baseado em combustíveis fósseis numa 
economia energeticamente mais eficiente 
e que emita menos CO2; essa economia 
energeticamente sustentável será baseada
numa série de fontes e vectores de energia 
com especial atenção às fontes de energia 
renováveis, combinada com uma melhor 
eficiência energética e conservação da 
energia, a fim de enfrentar os desafios 
prementes da segurança do 
aprovisionamento e das alterações 
climáticas, aumentando a competitividade 
das indústrias energéticas europeias 
sustentáveis.

Justificação

As actividades do sétimo programa-quadro devem ser coerentes com a política energética 
europeia, que pretende diversificar as fontes de energia primárias, melhorar a eficiência 
energética e reduzir as emissões antropogénicas de dióxido de carbono. 

Alteração 49
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 5. “Energia”, “Fundamentação”, parágrafo 3

A transformação radical do sistema 
energético exige novas tecnologias com 
riscos demasiado elevados e benefícios 
demasiado incertos para que as empresas 
privadas proporcionem todo o investimento 

A transformação radical do sistema 
energético num sistema energético 
inteligente e sustentável exige novas 
tecnologias com riscos demasiado elevados 
e benefícios demasiado incertos para que 
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necessário para a investigação, 
desenvolvimento, demonstração e 
implantação. Por conseguinte, o apoio 
público deveria desempenhar um 
papel-chave na mobilização de 
investimentos privados, pelo que os 
esforços e recursos europeus deveriam ser 
combinados de uma forma coerente e mais 
eficaz, a fim de competir com economias 
que estão a investir de forma consistente e 
forte em tecnologias semelhantes. As 
plataformas tecnológicas europeias 
desempenham um papel vital neste 
aspecto, mobilizando os esforços de 
investigação necessários de forma 
coordenada. As actividades para atingir o 
objectivo são apresentadas em seguida. É 
incluída uma actividade específica sobre 
conhecimentos para apoio à tomada de 
decisões em matéria de política energética, 
que poderá também dar apoio a novas 
necessidades políticas que venham a surgir, 
por exemplo relacionadas com o papel da 
política energética europeia no 
desenvolvimento de acções internacionais 
no domínio das alterações climáticas e face 
à instabilidade ou perturbações no 
aprovisionamento ou no preço da energia.

as empresas privadas proporcionem todo o 
investimento necessário para a 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação. Por 
conseguinte, o apoio público deveria 
desempenhar um papel-chave na 
mobilização de investimentos privados, 
pelo que os esforços e recursos europeus 
deveriam ser combinados de uma forma 
coerente e mais eficaz, a fim de competir 
com economias que estão a investir de
forma consistente e forte em tecnologias 
semelhantes. As plataformas tecnológicas 
europeias desempenham um papel vital 
neste aspecto, mobilizando os esforços de 
investigação necessários de forma 
coordenada. As actividades para atingir o 
objectivo são apresentadas em seguida. É 
incluída uma actividade específica sobre 
conhecimentos para apoio à tomada de 
decisões em matéria de política energética, 
que poderá também dar apoio a novas 
necessidades políticas que venham a surgir, 
por exemplo relacionadas com o papel da 
política energética europeia no 
desenvolvimento de acções internacionais 
no domínio das alterações climáticas e face 
à instabilidade ou perturbações no 
aprovisionamento ou no preço da energia.

Justificação

As actividades do sétimo programa-quadro devem ser coerentes com a política energética 
europeia, que pretende diversificar as fontes de energia primárias, melhorar a eficiência 
energética e reduzir as emissões antropogénicas de dióxido de carbono: o habitualmente 
denominado “sistema energético inteligente”. 

Alteração 50
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 5. “Energia”, “Actividades”, “Redes 

energéticas inteligentes”, parágrafo 1

Aumento da eficiência, segurança e 
fiabilidade das redes e sistemas europeus 
de electricidade e gás, por exemplo pela 
transformação das actuais redes de 
electricidade numa rede de serviços 

Aumento da eficiência, segurança e 
fiabilidade das redes e sistemas europeus 
de electricidade e gás, por exemplo pela 
transformação das actuais redes de 
electricidade numa rede de serviços 
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interactiva (clientes/operadores), e 
eliminação dos obstáculos à implantação 
em larga escala e à integração efectiva de 
fontes de energia distribuídas e renováveis.

interactiva (clientes/operadores) e pelo 
desenvolvimento de alternativas para o 
armazenamento de energia, e eliminação 
dos obstáculos à implantação em larga 
escala e à integração efectiva de fontes de 
energia distribuídas e renováveis.

Justificação

O desenvolvimento de alternativas para o armazenamento de electricidade é importante, 
sobretudo no caso da electricidade produzida a partir da energia eólica. O hidrogénio e as 
pilhas de combustível são alternativas de armazenamento.

Alteração 51
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 6. “Ambiente (incluindo as alterações 

climáticas)”, “Fundamentação”, parágrafo 2

É necessária investigação a nível da UE 
para a implementação de compromissos 
internacionais como o Protocolo de Quioto, 
a Convenção das Nações Unidas sobre a 
Diversidade Biológica, dos objectivos da 
Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento 
Sustentável de 2002, incluindo a Iniciativa 
Água da UE, e de contribuições para o
Painel Intergovernamental sobre 
Alterações Climáticas e a Iniciativa 
Observação da Terra. Além disso, há 
necessidades de investigação significativas 
decorrentes de políticas existentes e 
emergentes a nível da UE, da 
implementação do 6º Plano de Acção em 
matéria de Ambiente e de estratégias 
temáticas associadas, do Plano de Acção 
sobre Tecnologias Ambientais, do Plano de 
Acção sobre Ambiente e Saúde e de 
directivas como a Directiva-Quadro Água. 

É necessária investigação a nível da UE 
para a implementação de compromissos 
internacionais como a Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas (CQNUAC) e o seu Protocolo 
de Quioto, a Convenção das Nações 
Unidas sobre a Diversidade Biológica, dos 
objectivos da Cimeira Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável de 2002, 
incluindo a Iniciativa Água da UE, e de 
contribuições para o Painel 
Intergovernamental sobre Alterações 
Climáticas e a Iniciativa Observação da 
Terra. Além disso, há necessidades de 
investigação significativas decorrentes de 
políticas existentes e emergentes a nível da 
UE, da implementação do 6º Plano de 
Acção em matéria de Ambiente e de 
estratégias temáticas associadas, do Plano 
de Acção sobre Tecnologias Ambientais, 
do Plano de Acção sobre Ambiente e 
Saúde, a estratégia comunitária sobre o 
mercúrio e de directivas como a 
Directiva-Quadro Água. 

Justificação

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas que trata das 
medidas pós-Quioto não pode ser esquecida.
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A estratégia comunitária sobre o mercúrio também é pertinente para o Plano de Acção em 
matéria de Ambiente.

Alteração 52
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 6. “Ambiente (incluindo as alterações 

climáticas)”, “Fundamentação”, parágrafo 3

A UE necessita de reforçar a sua posição 
nos mercados mundiais de tecnologias 
ambientais. Essas tecnologias contribuem 
para o crescimento sustentável ao 
proporcionar soluções ecologicamente 
eficientes para problemas ambientais a 
diferentes escalas e ao proteger o nosso 
património cultural. Os requisitos 
ambientais funcionam como um estímulo à 
inovação e podem proporcionar 
oportunidades de mercado. As plataformas 
tecnológicas europeias sobre abastecimento 
de água e saneamento e sobre química
sustentável confirmam a necessidade de 
acção a nível da UE e as suas agendas de 
investigação são tidas em consideração nas 
actividades a seguir descritas. Outras 
plataformas (por exemplo, sobre 
construção e florestas) tratam parcialmente 
de questões relacionadas com tecnologias 
ambientais e são igualmente tidas em 
consideração.

A UE necessita de reforçar a sua posição 
nos mercados mundiais de tecnologias 
ambientais. Essas tecnologias contribuem 
para o consumo e a produção sustentáveis, 
bem como para o crescimento sustentável
ao proporcionar soluções ecologicamente 
eficientes para problemas ambientais a 
diferentes escalas e ao proteger o nosso 
património cultural. Os requisitos 
ambientais funcionam como um estímulo à 
inovação e podem proporcionar 
oportunidades de mercado. As plataformas 
tecnológicas europeias sobre abastecimento 
de água e saneamento e sobre química 
sustentável confirmam a necessidade de 
acção a nível da UE e as suas agendas de 
investigação são tidas em consideração nas 
actividades a seguir descritas. Outras 
plataformas (por exemplo, sobre 
construção e florestas) tratam parcialmente 
de questões relacionadas com tecnologias 
ambientais e são igualmente tidas em 
consideração.

Alteração 53
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 6. “Ambiente (incluindo as alterações 

climáticas)”, “Actividades”, “Alterações climáticas, poluição e riscos”, travessão 1

− Pressões no ambiente e no clima: 
funcionamento do clima e do sistema 
terrestre; medidas de adaptação e de 
atenuação; poluição do ar, solo e água; 
alterações na composição atmosférica e no 
ciclo da água; interacções entre clima, 
superfície terrestre e oceano e impactos na 
biodiversidade e nos ecossistemas.

− Pressões no ambiente e no clima: 
funcionamento do clima e do sistema 
terrestre; medidas de adaptação e de 
atenuação; poluição e prevenção da 
poluição do ar, solo e água; alterações na 
composição atmosférica e no ciclo da água; 
interacções entre clima, superfície terrestre 
e oceano e impactos na biodiversidade e 
nos ecossistemas, incluindo os efeitos da 
subida do nível do mar em zonas e cidades 
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costeiras importantes.

Justificação

A alteração permitiria que o programa-quadro abrangesse propostas destinadas a solucionar 
os problemas de poluição originados pela energia fóssil, na fonte ou quando emitida para o 
ambiente devido a causas antropogénicas ou a causas naturais.

A subida do nível do mar é, sem dúvida, um efeito visível das alterações e já estão a ser 
adoptadas medidas de adaptação e de atenuação para preservar as cidades e zonas costeiras. 
Os impactos combinados da subida do nível do mar e das medidas de atenuação deverão ser 
adequadamente considerados em todos os seus aspectos. 

Alteração 54
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 6. “Ambiente (incluindo as alterações 

climáticas)”,  “Actividades”, “Gestão sustentável dos recursos”, travessão 1

− Conservação e gestão sustentáveis dos 
recursos naturais e antrópicos: 
ecossistemas; gestão dos recursos hídricos; 
gestão e prevenção dos resíduos; protecção 
e gestão da biodiversidade, protecção dos 
solos, fundos marinhos e zonas costeiras, 
métodos contra a desertificação e a 
degradação dos solos; gestão florestal; 
gestão e planeamento sustentáveis do 
ambiente urbano, gestão de dados e 
serviços de informação; avaliação e 
prospectiva relacionadas com processos 
naturais.

− Conservação e gestão sustentáveis dos 
recursos naturais e antrópicos: 
ecossistemas; gestão dos recursos hídricos; 
gestão e prevenção dos resíduos; protecção 
e gestão da biodiversidade, protecção dos 
solos, fundos marinhos , lagoas e zonas 
costeiras, métodos contra a desertificação e 
a degradação dos solos, preservação da 
paisagem; gestão florestal; gestão e 
planeamento sustentáveis do ambiente 
urbano, recursos históricos, património 
cultural e turismo, gestão de dados e 
serviços de informação; avaliação e 
prospectiva relacionadas com processos 
naturais.

Justificação

As lagoas são ambientes de transição peculiares, de importância ecológica primordial e 
muito sensíveis às alterações globais. Funcionam frequentemente como zonas-tampão entre a 
terra e o mar, a água doce e a água salgada, e estão ameaçadas pela subida do nível do mar 
e outros efeitos das alterações globais. Na Europa, em especial, há séculos que as lagoas são 
amplamente exploradas pelas actividades humanas e por isso apresentam preocupações 
sociais e de património cultural que devem ser incluídas na sua gestão sustentável.

A investigação sobre a preservação da paisagem e a gestão sustentável dos recursos 
históricos, do património cultural e do turismo deverá ser prosseguida no sétimo programa-
quadro.
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Alteração 55
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 6. “Ambiente (incluindo as alterações 

climáticas)”, “Actividades”, “Gestão sustentável dos recursos”, travessão 2

− Evolução dos ambientes marinhos: 
impactos das actividades humanas no 
ambiente marinho e nos seus recursos; 
poluição e eutrofização em mares regionais 
e em zonas costeiras; ecossistemas 
marinhos de profundidade; avaliação das 
tendências da biodiversidade marinha, dos 
processos dos ecossistemas e da circulação 
oceânica; geologia dos fundos marinhos.

− Evolução dos ambientes marinhos: 
impactos das actividades humanas no 
ambiente marinho e nos seus recursos; 
poluição e eutrofização em mares 
regionais, lagoas e zonas costeiras; 
ecossistemas marinhos de profundidade; 
avaliação das tendências da biodiversidade 
marinha, dos processos dos ecossistemas e 
da circulação oceânica; geologia dos 
fundos marinhos.

Justificação

As lagoas são ambientes de transição peculiares, de importância ecológica primordial e 
muito sensíveis às alterações globais. Funcionam frequentemente como zonas-tampão entre a 
terra e o mar, a água doce e a água salgada, e estão ameaçadas pela subida do nível do mar 
e outros efeitos das alterações globais. Na Europa, em especial, há séculos que as lagoas são 
amplamente exploradas pelas actividades humanas e por isso apresentam preocupações 
sociais e de património cultural que devem ser incluídas na sua gestão sustentável. 

Alteração 56
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 7. “Transportes (incluindo a aeronáutica)”, 

“Fundamentação”, parágrafo 3

As agendas de investigação desenvolvidas 
pelas plataformas tecnológicas europeias20

confirmam a necessidade de adoptar uma 
nova perspectiva em matéria de “sistemas 
de transportes” que tome em consideração 
as interacções entre veículos, redes de 
transporte e utilização de serviços de 
transporte, a qual só poderá ser 
desenvolvida a nível europeu. Os custos da 
IDT em todos estes domínios estão a 
aumentar substancialmente e as actividades 
em colaboração a nível da UE são 
essenciais para obter a “massa crítica” de 
diferentes fornecedores de IDT, a fim de 
enfrentar a escala e os desafios 
multidisciplinares de uma forma eficaz em 
termos de custos, bem como dar resposta 
aos desafios políticos, tecnológicos e 
socioeconómicos em questões como o 

As agendas de investigação desenvolvidas 
pelas plataformas tecnológicas europeias20

confirmam a necessidade de adoptar uma 
nova perspectiva em matéria de “sistemas 
de transportes” que tome em consideração 
as interacções entre veículos, redes de 
transporte e utilização de serviços de 
transporte, a qual só poderá ser 
desenvolvida a nível europeu. Os custos da 
IDT em todos estes domínios estão a 
aumentar substancialmente e as actividades 
em colaboração a nível da UE são 
essenciais para obter a “massa crítica” de 
diferentes fornecedores de IDT, a fim de 
enfrentar a escala e os desafios 
multidisciplinares de uma forma eficaz em 
termos de custos, bem como dar resposta 
aos desafios políticos, tecnológicos e 
socioeconómicos em questões como o 
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“automóvel ecológico e seguro” do futuro, 
a interconectividade e a intermodalidade 
com especial referência ao transporte 
ferroviário, acessibilidade dos custos, 
capacidade, segurança intrínseca e 
extrínseca e impactos ambientais numa 
União alargada. Além disso, o 
desenvolvimento de tecnologias de apoio 
ao sistema Galileo e suas aplicações será 
essencial para a implementação das 
políticas europeias.

“automóvel ecológico e seguro” do futuro, 
a interconectividade e a intermodalidade 
com especial referência ao transporte 
ferroviário, acessibilidade dos custos, 
capacidade, segurança intrínseca e 
extrínseca e impactos ambientais numa 
União alargada. É especialmente 
importante proporcionar uma base 
tecnológica sólida para indústrias da UE 
competitivas no domínio das pilhas de 
combustível e do hidrogénio para 
aplicações em transportes. Além disso, o 
desenvolvimento de tecnologias de apoio 
ao sistema Galileo e suas aplicações será 
essencial para a implementação das 
políticas europeias.

Justificação

A aplicação das pilhas de combustível no sector dos transportes também deve envolver 
recursos financeiros deste tema prioritário.

Alteração 57
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 7. “Transportes (incluindo a aeronáutica)”, 

“Actividades”, “Transportes de superfície (ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo)”, 
travessão 1

– Ecologização dos transportes de 
superfície: redução da poluição ambiental e 
sonora; desenvolvimento de motores 
não-poluentes e eficientes, incluindo 
tecnologias híbridas e utilização de 
combustíveis alternativos para aplicações 
em transportes; estratégias para os navios e 
veículos em fim de vida.

– Ecologização dos transportes de 
superfície: redução da poluição ambiental e 
sonora; desenvolvimento de motores 
não-poluentes e eficientes, incluindo 
tecnologias híbridas e utilização de 
combustíveis alternativos para aplicações 
em transportes, em especial pilhas de 
hidrogénio e de combustível; estratégias 
para os navios e veículos em fim de vida.

Justificação

A aplicação das pilhas de combustível no sector dos transportes também deve envolver 
recursos financeiros deste tema prioritário.   

Alteração 58
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 7. “Transportes (incluindo a aeronáutica)”, 

“Transportes de superfície (ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo)”, travessão 3
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– Garantia de mobilidade urbana 
sustentável: modos de organização 
inovadores, incluindo veículos ecológicos e 
seguros, e meios de transporte 
não-poluentes, novos modos de transporte 
público e racionalização do transporte 
privado, infra-estruturas de comunicação, 
transportes e planeamento urbano 
integrados.

– Garantia de mobilidade urbana 
sustentável: modos de organização 
inovadores, incluindo veículos ecológicos e 
seguros, e meios de transporte 
não-poluentes, também baseados nas 
pilhas de hidrogénio e de combustível, 
soluções melhoradas e inovadoras em 
veículos e infra-estruturas de transportes 
tornando-os acessíveis a pessoas com 
deficiência, novos modos de transporte 
público e racionalização do transporte 
privado, infra-estruturas de comunicação,
transportes e planeamento urbano 
integrados.

Justificação

O acesso das pessoas com deficiência aos serviços de transportes normais é fundamental 
para as políticas de transporte da maioria dos Estados-Membros. Existem oportunidades 
para que as iniciativas de investigação e desenvolvimento apoiem o progresso neste domínio 
e produzam dados comparativos, por exemplo os estudos sobre a relação custo-benefício da 
existência de transportes acessíveis, incluindo as implicações sociais mais gerais, e soluções 
melhores e inovadoras em matéria de design acessível.

A aplicação das pilhas de combustível no sector dos transportes também deve envolver 
recursos financeiros deste tema prioritário.

Alteração 59
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 7. “Transportes (incluindo a aeronáutica)”, 

“Actividades”, subponto 3

• Apoio ao sistema global europeu de 
navegação por satélite (Galileo): serviços 
precisos de navegação e datação para 
utilização numa série de sectores; 
utilização eficiente da navegação por 
satélite e apoio à definição de tecnologias 
de segunda geração.

• Apoio ao sistema global europeu de 
navegação por satélite (Galileo): serviços 
precisos de navegação e datação para 
utilização numa série de sectores; 
utilização eficiente da navegação por 
satélite e apoio à definição de tecnologias 
de segunda geração. Aumento da 
convergência entre o sistema Galileo e 
todos os outros sistemas de transporte 
existentes.

Justificação

É necessário realçar a necessidade de que o sistema Galileo adira à actual tendência para 
um conceito “quádruplo” que inclui as comunicações de voz, dados, vídeo e móveis, 
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reforçando assim o princípio geral de ubiquidade, incluindo os sistemas de transportes e 
comunicações.

Alteração 60
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 8. “Ciências socioeconómicas e ciências 

humanas”, “Fundamentação”, parágrafo 3

As actividades a apoiar são enumeradas a 
seguir e espera-se que contribuam 
significativamente para melhorar a 
formulação, implementação, impactos e 
avaliação das políticas numa vasta gama de 
domínios, como as políticas económica, 
social, de ensino e formação, de empresas, 
de comércio internacional, de 
consumidores, de relações externas, de 
justiça e assuntos internos e de estatísticas 
oficiais. Adicionalmente, haverá a 
oportunidade de abordar desafios 
socioeconómicos emergentes e de realizar 
investigação sobre necessidades políticas 
novas ou imprevistas.

As actividades a apoiar são enumeradas a
seguir e espera-se que contribuam 
significativamente para melhorar a 
formulação, implementação, impactos e 
avaliação das políticas numa vasta gama de 
domínios, como as políticas económica, 
social, de ensino e formação, de 
património cultural, de empresas, de 
comércio internacional, de consumidores, 
de relações externas, de justiça e assuntos 
internos e de estatísticas oficiais. As 
organizações da sociedade civil sem fins 
lucrativos serão incluídas nas actividades 
de investigação e desenvolvimento 
tecnológico. Adicionalmente, haverá a 
oportunidade de abordar desafios 
socioeconómicos emergentes e de realizar 
investigação sobre necessidades políticas 
novas ou imprevistas.

Justificação

A investigação sobre o património cultural deverá ser prosseguida no sétimo programa-
quadro. 

O património cultural deverá estar associado às questões de educação e sociais. A inclusão 
das organizações da sociedade civil nas actividades de investigação e desenvolvimento 
tecnológico aumentará o conhecimento do público sobre as questões científicas e de 
investigação e promoverá a consecução dos objectivos previstos no programa 
“Capacidades” do sétimo programa-quadro. Tendo isto em conta, deveria promover-se uma 
cooperação horizontal com a sociedade, a fim de pôr em prática a ideia subjacente à 
“Ciência na sociedade”.

Alteração 61
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 8. “Ciências socioeconómicas e ciências 

humanas”, “Actividades”, subponto 1

• Crescimento, emprego e competitividade • Crescimento, emprego e competitividade 



PR\571052PT.doc 39/76 PE 360.033v01-00

PT

na sociedade do conhecimento: 
desenvolvimento e integração da 
investigação sobre questões que afectem o 
crescimento, o emprego e a 
competitividade, desde a inovação, 
educação, incluindo a aprendizagem ao 
longo da vida, e papel dos conhecimentos 
científicos e outros, até contextos 
institucionais nacionais. 

na sociedade do conhecimento: 
desenvolvimento e integração da 
investigação sobre questões que afectem o 
crescimento, o emprego e a 
competitividade, desde a inovação, 
educação, incluindo a aprendizagem ao 
longo da vida, e papel dos conhecimentos 
científicos e outros, até contextos 
institucionais nacionais; o papel central do 
conhecimento e dos bens imateriais na 
produção da riqueza económica, social e 
cultural e para o bem-estar social e 
ambiental. 

Justificação

Deverá conferir-se um papel fundamental ao conhecimento para realizar os objectivos de 
Lisboa de criar uma economia baseada no conhecimento e garantir, deste modo, a 
competitividade e o crescimento na Europa, promovendo também o bem-estar ambiental, 
social e cultural. 

Em relação à investigação e desenvolvimento, às ciências socioeconómicas e às 
humanidades, o conhecimento e os bens imateriais podem promover actividades de 
investigação e desenvolvimento, sobretudo para tornar a ciência mais popular para os jovens 
investigadores e para sensibilizar as pessoas para os principais desafios que se colocam à 
investigação na Europa.

Alteração 62
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 8. “Ciências socioeconómicas e ciências 

humanas”, “Actividades”, subponto 3

• Principais tendências na sociedade e suas 
implicações: como, por exemplo, 
alterações demográficas, incluindo 
envelhecimento e migração; estilos de
vida, trabalho, família, questões de género, 
saúde e qualidade de vida; criminalidade; 
papel das empresas na sociedade e 
diversidade populacional, interacções 
culturais e questões relacionadas com a 
protecção dos direitos fundamentais e a 
luta contra o racismo e a intolerância. 

• Principais tendências na sociedade e suas 
implicações: como, por exemplo, 
alterações demográficas, incluindo 
envelhecimento e migração; estilos de 
vida, trabalho, família, questões de género, 
saúde e qualidade de vida; situação e
qualidade de vida das pessoas com 
deficiência; zonas urbanas como 
ecossistemas complexos; competitividade 
urbana; agentes públicos e privados no 
desenvolvimento do planeamento das 
cidades e zonas urbanas; aumento das 
desigualdades; criminalidade; papel das 
empresas na sociedade e diversidade 
populacional, interacções culturais e 
questões relacionadas com a protecção dos 
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direitos fundamentais e a luta contra o 
racismo e a intolerância.

Justificação

No que respeita às iniciativas em matéria de qualidade de vida, há grande necessidade de 
disponibilizar fundos para investigar, exaustiva e minuciosamente, a situação das pessoas 
com deficiência que vivem em instituições, na Europa. Uma investigação preliminar recente, 
empreendida no âmbito de uma iniciativa financiada pela Comissão, indica que, neste 
momento, existem poucas informações sobre as instituições e os serviços residenciais na 
Europa. O relatório final do projecto afirma que é necessário fazer uma investigação mais 
aprofundada neste domínio e que a questão deverá ser abordada no futuro quadro de 
investigação da União Europeia.

Acresce que também é necessário desenvolver grandemente a investigação a fim de obter 
dados comparativos sobre a actual situação nos diversos Estados-Membros da UE e países 
da adesão, no que diz respeito ao apoio à assistência pessoal a pessoas com deficiência, aos 
regimes de pagamentos directos e aos centros de vida independente para pessoas com 
deficiência. Também são necessários estudos para avaliar de que modo as pessoas com 
deficiência e as suas famílias poderão optar por uma vida autónoma.  

Alteração 63
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 8. “Ciências socioeconómicas e ciências 

humanas”, “Actividades”, subponto 5

• O cidadão na União Europeia: no 
contexto do futuro desenvolvimento da 
UE, estudo de questões relativas ao modo 
como os povos da Europa poderão atingir 
uma sensação de “propriedade” 
democrática e de participação activa; 
governança efectiva e democrática, 
nomeadamente a nível económico, e 
criação de uma compreensão e respeito 
partilhados das diversidades e semelhanças 
da Europa em termos de cultura, 
instituições, história, língua e valores. 

• O cidadão na União Europeia: no 
contexto do futuro desenvolvimento da 
UE, estudo de questões relativas ao modo 
como os povos da Europa poderão atingir 
uma sensação de “propriedade” 
democrática e de participação activa; 
construção contínua da sociedade civil na 
Europa alargada; governança efectiva e 
democrática, nomeadamente a nível 
económico, e criação de uma compreensão 
e respeito partilhados das diversidades e 
semelhanças da Europa em termos de 
cultura, instituições, história, língua e 
valores. 

Justificação

A investigação sobre a construção da sociedade civil deverá ser prosseguida no sétimo 
programa-quadro. 
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Alteração 64
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 8. “Ciências socioeconómicas e ciências 

humanas”, “Actividades”, subponto 7 bis (novo)

• O alargamento da União Europeia: 
investigação sobre os problemas do 
alargamento da UE, incluindo a 
transformação económica, a 
deslocalização da indústria, as alterações 
demográficas, as migrações, a evolução 
da democracia, o desenvolvimento da 
autonomia, o património cultural 

Justificação

São muitas as alterações e em grande escala, ainda não concluídas nem adequadamente 
conhecidas.

A investigação sobre o alargamento da União Europeia deverá ser prosseguida no sétimo 
programa-quadro.

Alteração 65
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 9. “Segurança e espaço”, título e subtítulo, 

“Objectivo”, parágrafos 1 e 2

9. Segurança e espaço 9. Segurança
Objectivo Objectivo

Desenvolvimento de tecnologias e 
conhecimentos para a criação das 
capacidades necessárias para assegurar a 
segurança dos cidadãos contra ameaças 
como o terrorismo e o crime organizado, 
no respeito dos direitos humanos 
fundamentais, garantia de uma utilização 
óptima e concertada das tecnologias 
disponíveis em benefício da segurança 
europeia e incentivo à cooperação entre 
fornecedores e utilizadores no que diz 
respeito a soluções para fins de segurança.

Desenvolvimento de tecnologias e 
conhecimentos para a criação das 
capacidades necessárias para assegurar a 
segurança dos cidadãos contra ameaças 
como o terrorismo e o crime organizado, 
no respeito dos direitos humanos 
fundamentais, garantia de uma utilização 
óptima e concertada das tecnologias 
disponíveis em benefício da segurança 
europeia e incentivo à cooperação entre 
fornecedores e utilizadores no que diz 
respeito a soluções para fins de segurança.

Apoio ao Programa Espacial Europeu, 
incidindo em aplicações como o GMES, 
com benefícios para os cidadãos e para a 
competitividade da indústria espacial 
europeia. Tal contribuirá para o 
desenvolvimento da política espacial 
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europeia, complementando os esforços 
desenvolvidos pelos Estados-Membros e 
por outros grandes intervenientes, 
incluindo a Agência Espacial Europeia. 

(O texto suprimido passa a constituir o texto de uma nova rubrica 10. Espaço)

Justificação

O texto suprimido passa a constituir o texto de uma nova rubrica 10. Espaço

Alteração 66
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 9.1 “Segurança”, título

9.1 Segurança Suprimido

Justificação

Alteração 67
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 9.2. “Espaço”

9.2 Espaço 10. Espaço

Objectivo
Apoio ao Programa Espacial Europeu, 
incidindo em aplicações como o GMES, 
com benefícios para os cidadãos e para a 
competitividade da indústria espacial 
europeia. Tal contribuirá para o 
desenvolvimento da política espacial 
europeia, complementando os esforços 
desenvolvidos pelos Estados-Membros e 
por outros grandes intervenientes, 
incluindo a Agência Espacial Europeia.

(O texto da nova rubrica 10. Espaço corresponde ao texto suprimido na rubrica 9.)

Justificação

O texto da nova rubrica 10. Espaço corresponde ao texto suprimido na rubrica 9.

Alteração 68
Anexo I, Parte I “Cooperação”, Secção “Temas”, 9.2 “Espaço”, “Actividades”, subponto 1, 
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travessão 3 bis (novo)

– Desenvolvimento de sistemas espaciais 
de prevenção e gestão dos riscos e todos 
os tipos de emergência, aumentando a 
convergência com os sistemas não 
espaciais.

Justificação

Esta alteração realça a que foi atrás introduzida em relação à convergência do Galileo e 
salienta a necessidade de centrar a análise dos serviços espaciais nos riscos e na protecção 
civil.

Alteração 69
Anexo I, Parte II “Ideias”, “Fundamentação”, parágrafo 3

Um mecanismo de financiamento 
concorrencial, a nível da Europa, da 
investigação de fronteira realizada por 
equipas individuais é uma componente 
essencial do Espaço Europeu da
Investigação, complementando outras 
actividades nacionais e da UE. Este 
mecanismo ajudará a reforçar o dinamismo 
e interesse da Europa para os melhores 
investigadores de países europeus e de 
países terceiros e para o investimento 
industrial.

Uma estrutura de financiamento 
concorrencial, a nível da Europa, da 
investigação de fronteira realizada por 
equipas individuais é uma componente 
essencial do Espaço Europeu da
Investigação, complementando outras 
actividades nacionais e da UE. Este 
mecanismo ajudará a reforçar o dinamismo 
e interesse da Europa para os melhores 
investigadores de países europeus e de 
países terceiros e para o investimento 
industrial.

Justificação

Para evitar mal-entendidos a respeito do facto de o Conselho Europeu de Investigação dever 
funcionar como um organismo autónomo, é melhor dar-lhe a designação de “estrutura”, que 
deverá ser juridicamente independente e criada nos termos do artigo 171º do Tratado CE.

Alteração 70
Anexo I, Parte II “Ideias”, “Fundamentação”, parágrafo 3 bis (novo)

A interacção do Conselho Europeu de 
Investigação com a investigação em 
colaboração, as ERA-NET e os 
programas nacionais será clarificada nas 
regras de participação, de modo a 
eliminar um duplo financiamento da 
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investigação a nível europeu e nacional.

Alteração 71
Anexo I, Parte II “Ideias”, “Actividades”, parágrafo 2 

As actividades da UE em investigação de 
fronteira serão implementadas pelo 
Conselho Europeu de Investigação (CEI), 
composto por um conselho científico, 
apoiado por uma estrutura de execução 
específica.

As actividades da UE em investigação de 
fronteira serão implementadas pelo 
Conselho Europeu de Investigação (CEI), 
uma estrutura juridicamente 
independente, criada nos termos do artigo
171º do Tratado. Será composta por um 
conselho científico e por um conselho de 
administração. A gestão do CEI será 
assegurada por pessoal recrutado para o 
efeito ou destacado de instituições da UE 
e apenas incluirá as necessidades 
administrativas reais.

Justificação

O grupo de peritos do Conselho Europeu de Investigação, presidido por Federico Mayor, 
afirmou claramente no seu relatório que “o CEI deve funcionar como um organismo 
autónomo sendo basicamente constituído por peritos provenientes da comunidade de 
investigação internacional. É simultaneamente vantajoso e necessário explorar a capacidade 
da comunidade de investigação para se gerir autonomamente, um aspecto essencial para que 
o CEI conquiste confiança e credibilidade dentro da comunidade de investigação e junto da 
sociedade em geral”. O Parlamento Europeu apoia inteiramente esta recomendação e está 
convicto de que essa autonomia só poderá ser obtida se as decisões científicas e de gestão 
forem verdadeiramente independentes da Comissão Europeia, do Conselho e do Parlamento. 
O CEI deverá ser, por conseguinte, criado nos termos do artigo 171º do Tratado CE.

O CEI será gerido por um conselho de administração e um conselho científico, composto por 
cientistas de alto nível; deverá ser criada uma rede mundial de pares que avaliem as 
propostas.

Alteração 72
Anexo I, Parte II “Ideias”, “Actividades”, parágrafo 3 

O conselho científico será composto por 
representantes da comunidade científica 
europeia ao mais alto nível, actuando em 
nome pessoal e independentemente de 
interesses políticos ou outros. Os seus 
membros serão nomeados pela Comissão 
na sequência de um procedimento 

O conselho científico será composto por 
representantes da comunidade científica 
europeia ao mais alto nível, actuando em 
nome pessoal e independentemente de 
interesses políticos ou outros. Os seus 
membros serão escolhidos pela 
comunidade científica, de acordo com 
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independente para a sua identificação. 
Entre as funções do conselho científico 
conta-se a supervisão das decisões sobre o 
tipo de investigação a financiar e a sua 
actuação como garante da qualidade da 
actividade numa perspectiva científica. As 
suas tarefas abrangerão, em especial, a 
elaboração do programa de trabalho anual, 
o estabelecimento do procedimento de 
análise pelos pares, bem como o 
acompanhamento e o controlo da qualidade 
da execução do programa numa
perspectiva científica. 

critérios gerais estabelecidos pelo 
legislador europeu, ao abrigo do processo 
de co-decisão, e formalmente nomeados 
pelo conselho de administração. O 
mandato dos membros do conselho 
científico terá uma duração de cinco 
anos, sendo renovável uma vez por um 
período máximo de cinco anos, segundo 
um sistema rotativo que assegure a 
continuidade do trabalho do conselho 
científico. Entre as funções por que o
conselho científico será plenamente 
responsável conta-se a supervisão das
decisões sobre o tipo de investigação a 
financiar e a sua actuação como garante da 
qualidade da actividade numa perspectiva 
científica. As suas tarefas abrangerão, em 
especial, a elaboração do programa de 
trabalho anual, o estabelecimento do 
procedimento de análise pelos pares, bem 
como o acompanhamento e o controlo da 
qualidade da execução do programa numa 
perspectiva científica.

Justificação

O conselho científico será composto por cientistas de alto nível, escolhidos de forma 
independente pela comunidade científica, e o seu mandato terá uma duração de cinco anos, 
sendo renovável uma vez por um período máximo de cinco anos. No processo de selecção, 
seguir-se-ão regras gerais estabelecidas pelo Conselho Europeu e o Parlamento Europeu, na 
sequência de uma proposta da Comissão, ao abrigo do processo de co-decisão. Uma vez que 
o conselho de administração será juridicamente responsável por todas as acções do CEI, 
também nomeará formalmente os membros do conselho científico. 

A fim de garantir a continuidade do trabalho do conselho científico, que se perderia caso 
todos os seus membros abandonassem funções ao mesmo tempo, a sua renovação efectuar-
se-á segundo um sistema rotativo.

Alteração 73
Anexo I, Parte II “Ideias”, “Actividades”, parágrafo 4 

A estrutura de execução específica será
responsável por todos os aspectos da 
implementação e execução do programa, 
conforme previsto no programa de trabalho 
anual. Procederá, em especial, à 
implementação do processo de análise 

O conselho de administração assumirá a 
responsabilidade jurídica por todas as 
acções do CEI. Será responsável por todos
os aspectos administrativos e financeiros 
da implementação e execução do programa, 
conforme previsto no programa de trabalho 
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pelos pares e de selecção, de acordo com 
os princípios estabelecidos pelo conselho de 
científico, e garantirá a gestão financeira e 
científica das subvenções.

anual. Procederá, em especial, à 
implementação do processo de análise 
pelos pares e de selecção, de acordo com 
os princípios estabelecidos pelo conselho de 
científico, e garantirá a gestão financeira e 
científica das subvenções. 

Justificação

Para além do conselho científico, que será inteiramente responsável por todas as decisões 
científicas, o CEI será gerido por um conselho de administração, que assumirá a 
responsabilidade jurídica por todas as acções do CEI, organizando e assegurando todos os 
aspectos administrativos e financeiros da implementação e execução do programa.

Alteração 74
Anexo I, Parte II “Ideias”, “Actividades”, parágrafo 5 

A implementação e gestão da actividade
serão objecto de revisão e avaliação a 
intervalos adequados a fim de avaliar as 
suas realizações e ajustar e melhorar os 
procedimentos com base na experiência 
adquirida.

A implementação e gestão do CEI serão 
objecto de revisão e avaliação a intervalos 
adequados, por um conselho de 
administradores, a fim de avaliar as suas 
realizações e ajustar e melhorar os 
procedimentos com base na experiência 
adquirida.

Justificação

As actividades do CEI, designadamente no que respeita aos procedimentos de financiamento, 
serão periodicamente controladas por um conselho de administradores, no qual estarão 
representados o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão. Esta análise periódica será 
muito útil para que o CEI conquiste confiança e credibilidade na comunidade de investigação 
e junto da sociedade civil.

Alteração 75
Anexo I, Parte II “Ideias”, “Actividades”, parágrafo 6 

A Comissão Europeia actuará como 
garante da plena autonomia e integridade 
do CEI.

Durante uma fase de transição – que não 
será superior a dois anos – a Comissão 
Europeia assumirá a função de conselho 
de administração, garantindo a plena 
autonomia do conselho científico. 
Simultaneamente, a Comissão Europeia 
tomará todas as iniciativas necessárias, ao 
abrigo do processo de co-decisão, para 
implementar o Conselho Europeu de 
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Investigação como uma estrutura 
juridicamente independente, baseada no 
artigo 171º do Tratado. Esta organização 
definirá o seu regulamento interno com 
total autonomia e entrará em 
funcionamento em 1 de Janeiro de 2009, 
o mais tardar.

Justificação

Para permitir que o CEI arranque rapidamente, numa curta fase de transição, a Comissão 
Europeia assumirá as funções de conselho de administração. Esta fase não será superior a 
dois anos, durante os quais a Comissão apresentará ao Parlamento e ao Conselho uma 
proposta de implementação concreta do CEI como estrutura independente baseada no artigo 
171º do Tratado. Como já foi dito, esta estrutura será gerida por um conselho de 
administração e por um conselho científico e entrará em funções em 1 de Janeiro de 2009, o 
mais tardar. Uma vez criado, o CEI deverá funcionar de acordo com as suas próprias 
decisões, o que significa que irá definir o seu regulamento interno com total autonomia.

Alteração 76
Anexo I, Parte III “Pessoas”, “Fundamentação”, parágrafo 1 bis (novo)

Serão adoptadas medidas especiais para 
estimular os jovens investigadores e 
apoiar a fase inicial da carreira científica, 
e medidas para reduzir a “fuga de 
cérebros”, tais como as bolsas de 
reinserção.

Justificação

São necessárias medidas claras e uma atenção especial, não só devido à esperada carência 
grave de investigadores de origem europeia, previsível por razões demográficas, mas também 
para criar condições atractivas e concorrenciais para os jovens cientistas de todo o mundo.

Alteração 77
Anexo I, Parte III “Pessoas”, “Fundamentação”, parágrafo 2

A mobilidade, tanto transnacional como 
intersectorial, incluindo o incentivo à 
participação industrial e a abertura das 
carreiras de investigação e dos postos 
académicos à escala europeia, é uma 
componente essencial do Espaço Europeu 
da Investigação e indispensável para 

A mobilidade, tanto transnacional como 
intersectorial, incluindo o incentivo à 
participação industrial e a abertura das 
carreiras de investigação e dos postos 
académicos à escala europeia, é uma 
componente essencial do Espaço Europeu 
da Investigação e indispensável para 
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aumentar as capacidades e desempenhos 
europeus em investigação. 

aumentar as capacidades e desempenhos 
europeus em investigação. O programa 
“Pessoas” será estreitamente coordenado 
com os programas Formação e Ensino, 
bem como com outras partes do 
programa-quadro..

Justificação

A formação no domínio da investigação é o elemento das redes de excelência, do programa 
“Pessoas” e de alguns programas de ensino. A coordenação e as acções comuns serão 
benéficas para uma utilização eficiente da mobilidade dos investigadores. Deverá ser 
introduzida uma ligação visível nos programas Ensino e Formação para assegurar a 
progressão contínua da carreira científica dos jovens.

Alteração 78
Anexo I, Parte III “Pessoas”, “Actividades”, subponto 1, parágrafo 2

Tal será efectuado através de redes Marie 
Curie, tendo como principal objectivo 
ultrapassar a fragmentação e reforçar, a 
nível europeu, a formação inicial e a 
progressão na carreira dos investigadores. 
Os membros de redes transnacionais 
explorarão as suas competências 
complementares através de programas de 
formação integrados. O apoio incluirá o 
recrutamento de investigadores em início 
de carreira, a organização de eventos de 
formação também abertos a investigadores 
fora da rede e cátedras e/ou postos de alto 
nível na indústria para fins de transferência 
de conhecimentos e de supervisão.

Tal será efectuado através de redes Marie 
Curie, tendo como principal objectivo 
ultrapassar a fragmentação e reforçar, a 
nível europeu, a formação inicial e a 
progressão na carreira dos investigadores. 
Serão criadas redes de geminação, que 
assumam uma integração mais estreita 
entre alguns parceiros, com base no 
programa Erasmus. Os membros de redes 
transnacionais explorarão as suas 
competências complementares através de 
programas de formação integrados. O 
apoio incluirá o recrutamento de 
investigadores em início de carreira, a 
organização de eventos de formação 
também abertos a investigadores fora da 
rede e cátedras e/ou postos de alto nível na 
indústria para fins de transferência de 
conhecimentos e de supervisão. Serão 
criadas bolsas de reinserção destinadas 
aos jovens investigadores, no fim do seu 
período de formação inicial. Além disso, 
será introduzido um mecanismo 
permanente de coordenação horizontal 
entre o programa “Pessoas” do sétimo 
programa-quadro e o programa de ensino 
superior “Erasmus”.
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Justificação

As redes de geminação aumentarão a mobilidade dos jovens investigadores entre alguns 
centros especializados no mesmo domínio e reforçarão os laços entre o seu pessoal. Elas 
oferecerão aos jovens investigadores a oportunidade de permanecerem numa instituição-mãe 
e receberem formação no estrangeiro.

Para tornar o sétimo programa-quadro mais favorável aos jovens investigadores, o sistema 
de reinserção deve ser idêntico para todos os investigadores.

É necessário realizar uma plena integração entre a educação e a investigação no âmbito do 
triângulo do conhecimento. Por exemplo, em consequência de os sectores do ensino superior 
e da investigação se poderem sobrepor (uma vez que ambos têm estudos de doutoramento), 
será necessário coordenar estreitamente as acções com os programas de Ensino e Formação.

Alteração 79
Anexo I, Parte III “Pessoas”, “Actividades”, subponto 2 

• Formação ao longo da vida e progressão 
na carreira a fim de apoiar a evolução na 
carreira de investigadores experientes. A 
fim de complementar ou adquirir novas 
aptidões e competências ou de melhorar a 
mobilidade inter/multidisciplinar e/ou 
intersectorial, está previsto o apoio a 
investigadores com necessidades especiais 
de aquisição de competências e aptidões 
adicionais/complementares, a 
investigadores para reinserção na carreira 
de investigação após uma interrupção e à 
(re)integração de investigadores num posto 
de investigação a mais longo prazo na 
Europa, incluindo no seu país de origem, 
após uma experiência de mobilidade 
transnacional/internacional. Esta linha de 
acção será implementada através de bolsas 
individuais concedidas directamente a 
nível comunitário e através do 
co-financiamento de programas regionais, 
nacionais ou internacionais.

• Formação ao longo da vida e progressão 
na carreira a fim de apoiar a evolução na 
carreira de investigadores. A fim de 
complementar ou adquirir novas aptidões e
competências ou de melhorar a mobilidade 
inter/multidisciplinar e/ou intersectorial, 
está previsto o apoio aos melhores 
doutorandos, que poderão juntar-se a 
equipas de investigação reputadas para 
trabalharem nos seus doutoramentos, a 
investigadores com necessidades especiais 
de aquisição de competências e aptidões 
adicionais/complementares, a 
investigadores para reinserção na carreira 
de investigação após uma interrupção e à 
(re)integração de investigadores num posto 
de investigação a mais longo prazo na 
Europa, incluindo no seu país de origem, 
após uma experiência de mobilidade 
transnacional/internacional. Esta linha de 
acção será implementada através de bolsas 
individuais concedidas directamente a 
nível comunitário e através do 
co-financiamento de programas 
internacionais. Simultaneamente, será 
introduzida uma fase-piloto para o 
co-financiamento dos programas de 
mobilidade nacionais e regionais.  
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Justificação

Oportunidades de formação inicial limitadas às instituições que cooperam no âmbito das 
redes Marie Curie. As bolsas individuais poderão ser atribuídas aos jovens investigadores 
mais dotados.

Perigo de tratamento desigual se nem todos os países/regiões tiverem programas de 
mobilidade. Possíveis limitações administrativas, formais e jurídicas.

Alteração 80
Anexo I, Parte III “Pessoas”, “Actividades”, subponto 3

• Vias e parcerias entre empresas e 
universidades: O apoio a programas de 
cooperação a mais longo prazo entre 
organizações do meio académico e 
empresarial, em especial PME, tem como 
objectivo aumentar a partilha de 
conhecimentos através de parcerias de 
investigação conjuntas, apoiadas pelo 
recrutamento para a parceria de 
investigadores experientes, por 
destacamentos de pessoal entre ambos os 
sectores e pela organização de eventos.

• Vias e parcerias entre empresas e 
universidades: O apoio a programas de 
cooperação a mais longo prazo entre 
organizações do meio académico e 
empresarial, em especial PME, tem como 
objectivo aumentar a partilha de 
conhecimentos através de parcerias de 
investigação conjuntas, apoiadas pelo 
recrutamento para a parceria de 
investigadores experientes e de jovens 
investigadores, por destacamentos de 
pessoal entre ambos os sectores e pela 
organização de eventos.

Justificação

Os jovens investigadores também deverão ter oportunidades para trabalharem no meio 
industrial. 

Alteração 81
Anexo I, Parte III “Pessoas”, “Actividades”, subponto 5 

• Acções específicas de apoio à criação de 
um genuíno mercado de trabalho europeu 
para os investigadores, eliminando os 
obstáculos à mobilidade e promovendo as 
perspectivas de carreira dos investigadores 
na Europa. Além disso, serão concedidos 
prémios com vista a uma maior 
sensibilização do público para as acções 
Marie Curie e seus objectivos.

• Acções específicas de apoio à criação de 
um genuíno mercado de trabalho europeu 
para os investigadores, eliminando os 
obstáculos à mobilidade e promovendo as 
perspectivas de carreira dos investigadores 
na Europa. Medidas de incentivo para as 
instituições públicas que promovam a 
mobilidade, a qualidade e o perfil dos seus 
investigadores. Além disso, serão 
concedidos prémios com vista a uma maior 
sensibilização do público para as acções 
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Marie Curie e seus objectivos.

Justificação

As instituições públicas que promovem a mobilidade dos seus investigadores merecem alguns 
incentivos, nomeadamente financeiros, para continuarem a desenvolver acções deste tipo.

Alteração 82
Anexo I, Parte III “Pessoas”, “Actividades”, último parágrafo (novo)

Para aumentar a mobilidade inter-
regional (incluindo dentro do mesmo 
país), as actividades ao abrigo dos Fundos 
Estruturais e de outros fundos serão 
coordenadas com as realizadas no âmbito 
do programa-quadro.

Justificação

A mobilidade inter-regional é uma componente importante da mobilidade no interior do país 
e transfronteiras, mas são poucos os regimes de financiamento que a permitem. 

Alteração 83
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, parágrafo 1, travessão 6

− Acções e medidas horizontais de apoio à 
cooperação internacional.

− Acções e medidas horizontais de apoio à 
cooperação internacional e transfronteiras.

Justificação

O mesmo princípio que se aplica à cooperação internacional deve ser aplicado à cooperação 
transfronteiras e inter-regional. 

Alteração 84
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, parágrafo 2, travessão 3

− Coordenação de políticas de investigação, 
incluindo iniciativas de cooperação 
transnacional realizadas a nível nacional ou 
regional sobre questões de interesse 
comum.

− Coordenação de políticas de investigação, 
incluindo iniciativas de cooperação 
transnacional realizadas a nível nacional ou 
regional sobre questões de interesse
comum. Será dada especial atenção a 
uma abordagem sinérgica do 
desenvolvimento do potencial de 
investigação, em conjugação com os 
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programas dos Fundos Estruturais e 
outros programas orientados para a 
inovação.

Justificação

As vertentes de investigação e inovação dos Fundos Estruturais, do sétimo programa-quadro 
e do Programa Competitividade e Inovação devem ser complementares. 

Alteração 85
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Infra-estruturas de investigação”, “Fundamentação”, 

parágrafo 2

O desenvolvimento de uma abordagem 
europeia no que respeita às infra-estruturas 
de investigação, incluindo infra-estruturas 
electrónicas de computação e 
comunicação, e a realização de actividades 
neste domínio a nível da União podem dar 
um contributo significativo para 
impulsionar o potencial da investigação 
europeia e a sua exploração. 

O desenvolvimento de uma abordagem 
europeia no que respeita às infra-estruturas 
de investigação, incluindo infra-estruturas 
electrónicas de computação e 
comunicação, e a realização de actividades 
neste domínio a nível da União podem dar 
um contributo significativo para 
impulsionar o potencial da investigação 
europeia e a sua exploração e para 
desenvolver o Espaço Europeu da 
Investigação.

Justificação

As infra-estruturas de investigação têm um papel fundamental não só para a própria 
investigação, mas também para a inovação em sectores de alta tecnologia. 

Alteração 86
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Infra-estruturas de investigação”, “Fundamentação”, 

parágrafo 3

A UE pode e deve desempenhar um papel 
de catalisador e de alavanca, ajudando a 
garantir um acesso mais vasto e eficiente, 
bem como a utilização das infra-estruturas 
existentes nos diferentes Estados-
Membros, pelo incentivo ao 
desenvolvimento dessas infra-estruturas de 
uma forma coordenada e pela promoção da 
emergência de novas infra-estruturas de 
investigação de interesse pan-europeu, de 
médio a longo prazo. 

A UE pode e deve desempenhar um papel 
de catalisador e de alavanca, ajudando a 
garantir um acesso mais vasto e eficiente, 
bem como a utilização das infra-estruturas 
existentes nos diferentes Estados-
Membros, pelo incentivo ao 
desenvolvimento dessas infra-estruturas de 
uma forma coordenada e pela promoção da 
emergência de novas infra-estruturas de 
investigação de interesse pan-europeu, de 
médio a longo prazo. Nesta matéria, o 



PR\571052PT.doc 53/76 PE 360.033v01-00

PT

Fórum Estratégico Europeu para as 
Infra-Estruturas de Investigação (ESFRI) 
desempenha um papel consultivo 
importante, identificando as necessidades 
e propondo um roteiro inicial para a 
construção das infra-estruturas de 
investigação europeias. O poder decisório 
final pertence aos Estados-Membros.

Justificação

É necessário clarificar papel do ESFRI e indicar a entidade responsável pela tomada de 
decisões. A preparação do roteiro de infra-estruturas exige mais transparência e critérios 
claros. 

Alteração 87
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Infra-estruturas de investigação”, “Fundamentação”, 

parágrafo 3 bis (novo)

O potencial de investigação das regiões de 
convergência não será esquecido na 
tomada de decisões sobre as novas infra-
estruturas, uma vez que elas podem 
oferecer condições de funcionamento a 
baixo custo. O desenvolvimento de infra-
estruturas será estreitamente coordenado 
com os Fundos Estruturais e outros 
instrumentos financeiros disponíveis a 
nível europeu e nacional. 

Justificação

Algumas regiões de convergência possuem grande potencial de investigação, que poderá ser 
significativamente reforçado em benefício do Espaço Europeu da Investigação graças ao 
apoio dos Fundos Estruturais. Esta medida poderá contribuir para desenvolver infra-
estruturas de grande dimensão fora dos “países centrais”. O sétimo programa-quadro 
deverá fornecer fundos suplementares (fundos de contrapartida) para os investimentos com 
dimensão europeia, garantindo simultaneamente a sua integração no EEI.

Alteração 88
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Infra-estruturas de investigação”, “Actividades”, 

subponto 1, travessão 1

− Acesso transnacional a fim de garantir a 
possibilidade de acesso dos investigadores 

− Acesso transnacional a fim de garantir a 
possibilidade de acesso dos investigadores 
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europeus às melhores infra-estruturas de 
investigação para a realização dos seus 
trabalhos, independentemente da 
localização da infra-estrutura;

europeus, incluindo investigadores da 
indústria e das PME, às melhores 
infra-estruturas de investigação para a 
realização dos seus trabalhos, 
independentemente da localização da infra-
estrutura;

Justificação

Para evitar dúvidas e garantir a igualdade de tratamento de todos os investigadores 
independentemente do sector em que trabalham. 

Alteração 89
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Infra-estruturas de investigação”, “Actividades”, 

subponto 2 , parágrafo 1

Em ambos os casos, o apoio da UE (em 
percentagem dos custos totais) será 
claramente indicado nas regras de 
participação.

Os projectos de infra-estruturas propostos 
para financiamento neste contexto serão 
identificados com base numa série de
critérios, nomeadamente:

Os projectos de infra-estruturas propostos 
para financiamento neste contexto serão 
identificados com base numa série de 
critérios, nomeadamente:

Justificação

A contribuição da UE deverá ser clara para os proponentes, facilitando o planeamento 
financeiro desde o início.

Alteração 90
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Infra-estruturas de investigação”, “Actividades”, 

subponto 2, parágrafo 1, travessão -1 bis (novo)

− excelência científica;

Justificação

Este critério é indispensável para qualquer projecto de investigação. 
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Alteração 91
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Infra-estruturas de investigação”, “Actividades”, 

subponto 2, parágrafo 1, travessão 5

− possibilidades de parceria europeia e 
empenhamento dos principais interessados;

− possibilidades de parceria europeia e 
empenhamento dos principais interessados, 
do BEI e dos Fundos Estruturais;

Justificação

Os principais interessados devem dar uma contribuição financeira considerável para o 
desenvolvimento de novas infra-estruturas. Para um maior impacto, deverão ser 
considerados os fundos de contrapartida dos Fundos Estruturais, do BEI e de outras fontes.

Alteração 92
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Infra-estruturas de investigação”, “Actividades”, 

subponto 2, parágrafo 1, travessão  6

− custos de construção e operação 
avaliados.

− exequibilidade dos custos de construção 
e operação, bem como viabilidade 
financeira confirmada pela análise de 
custo-eficácia.

Justificação

Ambos os critérios são indispensáveis para tomar a decisão correcta.

Alteração 93
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Investigação em benefício das PME”, “Objectivos”

Reforço da capacidade de inovação das 
PME europeias e da sua contribuição para 
o desenvolvimento de novos mercados e 
produtos de base tecnológica, ajudando-as 
a externalizar a investigação, a aumentar as 
suas actividades de investigação, a alargar 
as suas redes, a explorar melhor os 
resultados da investigação e a adquirir 
know-how tecnológico.

Reforço da capacidade de inovação das 
PME europeias e da sua contribuição para 
o desenvolvimento de novos mercados e 
produtos de base tecnológica, ajudando-as 
a externalizar a investigação, a aumentar as 
suas actividades de investigação, a aceder 
a fundos de pré-semente, a alargar as suas 
redes, a explorar melhor os resultados da 
investigação e a adquirir know-how 
tecnológico.

Justificação

Antes de uma nova empresa tecnológica conseguir atrair capital de arranque, deve realizar 
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primeiramente a tarefa mais difícil de obter fundos de pré-semente. Estes são utilizados para 
financiar actividades destinadas a provar aos investidores que uma nova tecnologia tem um 
determinado nível de viabilidade comercial e técnica. Estas actividades incluem muitas vezes: 
a) uma avaliação de comercialização, b) a criação de um protótipo funcional, e c) outras 
actividades como: contratação de consultores, custos iniciais de desenvolvimento dos 
recursos humanos, assistência na elaboração das propostas e assistência na busca de 
investidores. Os fundos de pré-semente são fundamentais, exigem dispêndio de tempo e são 
muito escassos comparativamente ao capital de arranque. 

Alteração 94
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Investigação em benefício das PME”, “Fundamentação”

As PME são um elemento fulcral da 
indústria europeia. Deveriam ser uma 
componente essencial do sistema de 
inovação e da cadeia de transformação dos 
conhecimentos em novos produtos, 
processos e serviços. Face a uma 
concorrência crescente no mercado interno 
e a nível global, as PME europeias 
necessitam de aumentar a sua intensidade 
de conhecimentos e investigação, expandir 
as suas actividades comerciais em 
mercados mais vastos e internacionalizar as 
suas redes de conhecimentos. A maior 
parte das acções dos Estados-Membros 
relevantes para as PME não incentivam 
nem apoiam a cooperação transnacional em 
investigação e a transferência de 
tecnologias. São necessárias acções a nível 
da UE para complementar e promover o 
impacto das acções realizadas a nível 
nacional e regional. Para além das acções a 
seguir enumeradas, será incentivada e 
facilitada a participação das PME e as suas 
necessidades serão tidas em conta em todo 
o Programa-Quadro.

As PME são um elemento fulcral da 
indústria europeia. Deveriam ser uma 
componente essencial do sistema de 
inovação e da cadeia de transformação dos 
conhecimentos em novos produtos, 
processos e serviços. Face a uma 
concorrência crescente no mercado interno 
e a nível global, as PME europeias 
necessitam de aumentar a sua intensidade 
de conhecimentos e investigação, 
desenvolver projectos que facilitem a 
acessibilidade dos produtos da 
investigação ao mercado, expandir as suas 
actividades comerciais em mercados mais 
vastos e internacionalizar as suas redes de 
conhecimentos. A maior parte das acções 
dos Estados-Membros relevantes para as 
PME não incentivam nem apoiam a 
cooperação transnacional em investigação 
e a transferência de tecnologias. São 
necessárias acções a nível da UE para 
complementar e promover o impacto das 
acções realizadas a nível nacional e 
regional. Para além das acções a seguir 
enumeradas, será incentivada e facilitada a 
participação das PME e as suas 
necessidades serão tidas em conta em todo 
o Programa-Quadro. As sinergias entre o 
programa-quadro e a rede EUREKA 
podem ser geridas de modo a apoiar a 
formação de parcerias entre grandes 
empresas e PME.
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Justificação

Para aumentar a competitividade das PME, deverá introduzir-se uma estreita integração da 
investigação com a demonstração e outras acções, como as relativas ao arranque, de acordo 
com as regras aplicáveis aos auxílios estatais à investigação e inovação. Numa fase seguinte, 
elas deverão ser ligadas aos instrumentos oferecidos pelo Programa Competitividade e 
Inovação, estimulando a comercialização dos produtos.

A experiência da rede EUREKA poderá beneficiar as PME, para incentivar o seu 
envolvimento e facilitar a sua participação nos projectos. 

Alteração 95
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Investigação em benefício das PME”, “Actividades”, 

parágrafo 1

As acções específicas de apoio às PME são 
concebidas com o objectivo de apoiar PME 
ou associações de PME que necessitem de 
externalizar a investigação recorrendo a 
universidades e centros de investigação: 
principalmente PME de baixa a média 
tecnologia com capacidades de 
investigação reduzidas ou nulas. Podem 
também participar as PME com utilização 
intensiva de investigação que necessitam 
de externalizar uma parte da investigação, 
a fim de complementar a sua capacidade de 
investigação própria. As acções serão 
realizadas em todos os domínios científicos 
e tecnológicos. Serão atribuídos meios 
financeiros através de dois tipos de 
regimes: 

As acções específicas de apoio às PME são 
concebidas com o objectivo de apoiar PME 
ou associações de PME que necessitem de 
externalizar a investigação recorrendo a 
universidades e centros de investigação: 
principalmente PME de baixa a média 
tecnologia com capacidades de 
investigação reduzidas ou nulas. Podem 
também participar as PME com utilização 
intensiva de investigação que necessitam 
de externalizar uma parte da investigação, 
a fim de complementar a sua capacidade de 
investigação própria; também poderão ser 
úteis como fornecedores de investigação a 
outros parceiros de projecto. Conceder-se-
á igualmente apoio à criação de empresas 
derivadas como forma de comercializar os 
resultados da investigação. As acções 
serão realizadas em todos os domínios 
científicos e tecnológicos. Incluirão 
actividades de investigação e 
demonstração que aproximem os 
resultados do mercado e liguem esta linha 
de acção aos instrumentos oferecidos pelo 
Programa Competitividade e Inovação.

Justificação

Para aumentar a competitividade das PME, deverá introduzir-se uma estreita integração da 
investigação com a demonstração e outras acções, como as relativas à aceitação. Numa fase 
seguinte, elas deverão ser ligadas aos instrumentos oferecidos pelo Programa 
Competitividade e Inovação, estimulando a comercialização dos produtos.
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Alteração 96
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Investigação em benefício das PME”, “Actividades”, 

parágrafo 1, travessão 1bis (novo)

- fase pré-semente: para apoio aos 
investigadores no acesso aos fundos de 
pré-semente, a fim de realizarem uma 
avaliação do mercado, desenvolverem 
projectos-piloto e de demonstração e um 
protótipo funcional, e avançarem para as 
restantes actividades conexas conducentes 
ao arranque de uma empresa; para apoio 
às PME na comercialização de novos 
produtos da investigação

Justificação

Antes de uma nova empresa tecnológica conseguir atrair capital de arranque, deve realizar 
primeiramente a tarefa mais difícil de obter fundos de pré-semente. Estes são utilizados para 
financiar actividades destinadas a provar aos investidores que uma nova tecnologia tem um 
determinado nível de viabilidade comercial e técnica. Estas actividades incluem muitas vezes: 
a) uma avaliação de comercialização, b) a criação de um protótipo funcional, e c) outras 
actividades como: contratação de consultores, custos iniciais de desenvolvimento dos 
recursos humanos, assistência na elaboração das propostas e assistência na busca de 
investidores. Os fundos de pré-semente são fundamentais, exigem dispêndio de tempo e são 
muito escassos comparativamente ao capital de arranque. 

Alteração 97
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Investigação em benefício das PME”, “Actividades”, 

parágrafo 1 bis (novo)

Estes dois regimes substituirão as 
actividades de investigação cooperativa e 
as actividades de investigação colectiva, 
implementadas para as PME no sexto 
programa-quadro. Neste processo, não 
serão introduzidas quaisquer alterações 
nas regras de administração e de gestão, 
salvo se forem essenciais em termos de 
simplificação.

Justificação

Garantir a continuidade e a simplificação, tornando o programa mais convivial para os 
utilizadores. 
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Alteração 98
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Investigação em benefício das PME”, “Actividades”, 

parágrafo 1 ter (novo) 

Também será concedido apoio aos 
regimes de “subvenções nacionais  para a 
fase exploratória” que facultam às PME e 
associações de PME os meios financeiros 
necessários para elaborarem propostas 
para o programa-quadro.

Justificação

A fim de eliminar um dos obstáculos existentes, as medidas nacionais de apoio à fase inicial 
dos preparativos que as PME têm de fazer para participarem no sétimo programa-quadro 
devem ser apoiadas a nível europeu. As subvenções nacionais para a fase exploratória 
deverão, por exemplo, permitir custear as reuniões de preparação e os custos da elaboração 
das propostas.

Alteração 99
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Investigação em benefício das PME”, “Actividades”, 

parágrafo 2

O Programa “Competitividade e Inovação” 
dará apoio a redes de intermediários e a 
regimes nacionais para acções destinadas a 
incentivar e facilitar a participação das 
PME no Programa-Quadro. 

O Programa “Competitividade e Inovação” 
dará apoio a redes de intermediários e a 
regimes nacionais para acções destinadas a 
incentivar e facilitar a participação das 
PME no Programa-Quadro. Serão 
introduzidos projectos simples, de curta 
duração e procedimentos rápidos, sem 
princípios financeiros complexos nem 
relatórios desnecessários. Aplicar-se-ão 
princípios comuns de candidatura e 
contratuais tanto no programa-quadro 
como no Programa Competitividade e 
Inovação, quando possível.

Justificação

Para tornar ambos os programas mais conviviais para os utilizadores. Reduzir-se-ão, assim, 
as dificuldades sentidas pelas PME na preparação dos projectos e facilitar-se-á a sua gestão 
e administração financeira, levando ao aumento da participação das PME nos programas de 
investigação e inovação. Os programas da UE serão atractivos para as PME quando os 
projectos tiverem três características fundamentais para oferecer: fundos, decisões rápidas e 
simplicidade nas candidaturas. 
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Alteração 100
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Regiões do conhecimento”, “Fundamentação”, 

parágrafo 2

As acções desenvolvidas neste domínio 
permitirão às regiões europeias reforçar a 
sua capacidade de investimento em IDT e 
realizar actividades de investigação, 
maximizando simultaneamente o potencial 
de uma participação com sucesso dos seus 
operadores em projectos de investigação 
europeus.

As acções desenvolvidas neste domínio 
permitirão às regiões europeias reforçar a 
sua capacidade de investimento em IDT e 
realizar actividades de investigação, 
maximizando simultaneamente o potencial 
de uma participação com sucesso dos seus 
operadores em projectos de investigação 
europeus. As acções facilitarão a criação 
de centros/agregados regionais, 
contribuindo para o desenvolvimento do 
Espaço Europeu da Investigação. Dar-se-
á atenção ao desenvolvimento de 
agregados transfronteiras.

Justificação

Para que o potencial do Espaço Europeu da Investigação seja plenamente desenvolvido, há 
que desenvolver os agregados e centros regionais de todas as regiões da UE, com uma 
estreita integração entre o ensino e a investigação.   

As instituições situadas em regiões vizinhas pertencentes a dois países podem estar 
interessadas na criação de agregados comuns. 

Alteração 101
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Regiões do conhecimento”, “Actividades”, parágrafo 1

A nova Iniciativa Regiões do 
Conhecimento contará com a participação 
e reunirá intervenientes regionais
envolvidos na investigação: universidades, 
centros de investigação, indústria, 
autoridades públicas (conselhos regionais 
ou agências de desenvolvimento regional). 
Os projectos abrangerão a análise conjunta 
das agendas de investigação dos agregados 
regionais (em coordenação com outras 
actividades sobre a questão mais vasta dos 
agregados de inovação regionais) e a 
elaboração de um conjunto de instrumentos 
para a sua inclusão em actividades de 
investigação específicas, nomeadamente 
com as regiões altamente desenvolvidas a 
funcionar como “mentoras” das regiões 

A nova Iniciativa Regiões do 
Conhecimento contará com a participação 
e reunirá intervenientes regionais 
envolvidos na investigação: universidades, 
centros de investigação, indústria, 
autoridades públicas (conselhos regionais 
ou agências de desenvolvimento regional). 
Os projectos abrangerão acções de apoio à 
implementação de estratégias de inovação 
regionais, a análise conjunta das agendas 
de investigação dos agregados regionais ou 
transfronteiras (em coordenação com 
outras actividades sobre a questão mais 
vasta dos agregados de inovação regionais) 
e a elaboração de um conjunto de 
instrumentos para a sua inclusão em 
actividades de investigação específicas, 
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com perfis de investigação menos 
desenvolvidos. Tal incluirá medidas 
destinadas a melhorar a ligação em rede da 
investigação e o acesso a fontes de 
financiamento da investigação, bem como 
a uma melhor integração das instituições e 
intervenientes da investigação nas 
economias regionais. Estas actividades 
serão implementadas em estreita 
colaboração com a política regional da UE, 
o Programa Competitividade e Inovação e 
os Programas de Ensino e Formação. 

nomeadamente com as regiões altamente 
desenvolvidas a funcionar como 
“mentoras” das regiões com perfis de 
investigação menos desenvolvidos e um 
apoio directo às regiões do conhecimento 
emergentes. Tal incluirá medidas 
destinadas a melhorar a ligação em rede da 
investigação e o acesso a fontes de 
financiamento da investigação, bem como 
a uma melhor integração das instituições e 
intervenientes da investigação nas 
economias regionais. Estas actividades 
serão implementadas em estreita 
colaboração com a política regional da UE 
(utilização dos Fundos Estruturais), o 
Programa Competitividade e Inovação e os 
Programas de Ensino e Formação. 

Justificação

O êxito obtido no desenvolvimento das estratégias de inovação regionais no quinto e no sexto 
programas-quadro permite que entremos agora na fase de implementação. As instituições 
situadas em regiões vizinhas pertencentes a dois países podem estar interessadas na criação 
de agregados comuns.

Alteração 102
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Potencial de investigação”, “Objectivo”

Incentivo à realização do pleno potencial 
de investigação da União alargada através 
da libertação e desenvolvimento do 
potencial de investigação nas regiões de 
convergência e ultraperiféricas da UE e da 
contribuição para o reforço das 
capacidades dos seus investigadores para 
participarem com sucesso em actividades 
de investigação a nível comunitário.

Incentivo à realização do pleno potencial 
de investigação da União alargada através 
da libertação e desenvolvimento do 
potencial de investigação nas regiões de 
convergência e ultraperiféricas da UE e da 
contribuição para o reforço das 
capacidades de centros de elevado 
potencial e a habilitação dos seus 
investigadores a participarem com sucesso 
em actividades de investigação a nível 
comunitário.

Justificação

A criação dos centros de excelência europeus no quinto programa-quadro e dos centros de 
transferência de conhecimentos no sexto programa-quadro foi um verdadeiro êxito. Estes 
tipos de actividades devem continuar no sétimo programa-quadro. Dado existirem várias 
denominações diferentes para distinguir os melhores centros (centros de excelência, centros 
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de competência) e, por vezes, se considerar que o conceito de “excelência” é excessivamente 
forte, propõe-se a introdução de uma denominação neutra: centros de elevado potencial.

Alteração 103
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Potencial de investigação”, “Fundamentação”

A Europa não explora plenamente o seu 
potencial de investigação, em especial em 
regiões menos avançadas longe do centro 
europeu de investigação e de 
desenvolvimento industrial. A fim de 
ajudar os investigadores e instituições
destas regiões a contribuir para o esforço 
europeu geral no domínio da investigação, 
e aproveitando simultaneamente os 
conhecimentos e a experiência existentes 
noutras regiões da Europa, esta acção tem 
por objectivo criar condições que lhes 
permitam explorar o seu potencial e 
contribuir para a plena realização do 
Espaço Europeu da Investigação na União 
alargada. 

A Europa não explora plenamente o seu 
potencial de investigação, em especial em 
regiões menos avançadas longe do centro 
europeu de investigação e de 
desenvolvimento industrial. A fim de 
ajudar os investigadores e os centros de 
elevado potencial (com excelência 
existente ou emergente) destas regiões a 
contribuir plenamente para o esforço 
europeu geral no domínio da investigação, 
e aproveitando simultaneamente os 
conhecimentos e a experiência existentes 
noutras regiões da Europa, esta acção tem 
por objectivo criar condições que lhes 
permitam explorar o seu potencial e 
contribuir para a plena realização do 
Espaço Europeu da Investigação na União 
alargada. As acções serão baseadas em 
medidas passadas e actuais, como os 
centros europeus de excelência e os 
centros de transferência de 
conhecimentos.

Justificação

A criação dos centros de excelência europeus no quinto programa-quadro e dos centros de 
transferência de conhecimentos no sexto programa-quadro foi um verdadeiro êxito. Estes 
tipos de actividades devem continuar no sétimo programa-quadro. Dado existirem várias 
denominações diferentes para distinguir os melhores centros (centros de excelência, centros 
de competência) e, por vezes, se considerar que o conceito de “excelência” é excessivamente 
forte, propõe-se a introdução de uma denominação neutra: centros de elevado potencial.

Alteração 104
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Potencial de investigação”, “Actividades”, subponto 1

• destacamento transnacional bidireccional 
de pessoal de investigação entre as 
organizações seleccionadas nas regiões de 
convergência e uma ou mais das 

• destacamento transnacional bidireccional 
de pessoal de investigação e de gestão 
entre centros de elevado potencial 
seleccionados nas regiões de convergência 
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organizações parceiras; recrutamento por 
centros seleccionados de investigadores 
experientes provenientes de outros países 
da UE; 

e uma ou mais das organizações parceiras;
recrutamento por centros seleccionados de 
investigadores experientes e de gestores 
provenientes dos Estados-Membros, de 
países associados e de países terceiros;

Justificação

Para desenvolver centros de elevado potencial é também importante recorrer a pessoal de 
gestão (por exemplo, destacar semestralmente um gestor de topo de um dos principais 
institutos de investigação europeus). Não são necessárias outras restrições – esses gestores 
também podem ser originários de países terceiros.

Alteração 105
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Potencial de investigação”, “Actividades”, subponto 2

• aquisição e desenvolvimento de 
equipamentos de investigação e 
desenvolvimento de um ambiente material 
que permita a plena exploração do 
potencial intelectual presente nos centros 
seleccionados nas regiões de convergência; 

• aquisição e desenvolvimento de 
equipamentos de investigação e 
desenvolvimento de um ambiente material 
que permita a plena exploração do 
potencial intelectual presente nos centros 
de elevado potencial seleccionados nas 
regiões de convergência;

Justificação

A criação dos centros de excelência europeus no quinto programa-quadro e dos centros de 
transferência de conhecimentos no sexto programa-quadro foi um verdadeiro êxito. Estes 
tipos de actividades devem continuar no sétimo programa-quadro. Dado existirem várias 
denominações diferentes para distinguir os melhores centros (centros de excelência, centros 
de competência) e, por vezes, se considerar que o conceito de “excelência” é excessivamente 
forte, propõe-se a introdução de uma denominação neutra: centros de elevado potencial.

Alteração 106
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Potencial de investigação”, “Actividades”, subponto 4

• “mecanismos de avaliação” através dos 
quais qualquer centro de investigação nas 
regiões de convergência possa obter uma 
avaliação por um perito independente 
internacional sobre o nível geral das suas 
infra-estruturas e a qualidade da sua 
investigação.

Suprimido
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Justificação

A excelência científica não pode ser provada por uma avaliação geral dos centros de 
investigação. A implementação implicaria várias dificuldades práticas e pode ser realizada 
pelos centros interessados convidando simplesmente os peritos adequados. Essa acção é 
atrás possibilitada.

Alteração 107
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Potencial de investigação”, “Actividades”, 

último parágrafo

Procurar-se-ão fortes sinergias com a 
política regional da UE. As acções 
apoiadas neste âmbito identificarão 
necessidades e oportunidades para o 
reforço das capacidades de investigação de 
centros de excelência existentes ou 
emergentes em regiões de convergência 
que possam ser satisfeitas pelos Fundos 
Estruturais ou de Coesão. 

Procurar-se-ão fortes sinergias com a 
política regional da UE. As acções 
apoiadas neste âmbito identificarão 
necessidades e oportunidades para o 
reforço das capacidades de investigação de 
centros de elevado potencial em regiões de 
convergência que possam ser satisfeitas 
pelos Fundos Estruturais ou de Coesão. 

Serão criados mecanismos e estruturas de 
apoio administrativos, organizativos e 
financeiros simples para facilitar a fusão 
de fundos provenientes de diversas fontes;
as regras de financiamento complementar 
dos Fundos Estruturais basear-se-ão nas 
experiências anteriores, como a adquirida 
com o regime de financiamento BÓNUS.

Justificação

Obstáculos com que se deparam os coordenadores de projecto ao tentarem utilizar fundos de 
diferentes programas.

Alteração 108
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Ciência na sociedade”, “Actividades”, subponto 7

uma melhor comunicação entre o mundo 
científico e o público mais vasto de 
decisores políticos, meios de comunicação 
e público em geral, ajudando os cientistas a 
comunicar melhor o seu trabalho e 
apoiando a informação e os meios de 
comunicação científica.

uma melhor compreensão mútua entre o 
mundo científico e o público mais vasto de 
decisores políticos, meios de comunicação 
e público em geral, ajudando os cientistas a 
comunicar melhor o seu trabalho e 
apoiando a informação e os meios de 
comunicação científica.
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Justificação

As comunicações implicam uma relação num único sentido e é necessário o envolvimento da 
sociedade.

Alteração 109
Anexo I, Parte IV “Capacidades”, “Acções não-nucleares do Centro Comum de 

Investigação”, “Actividades”, subponto 2, travessão 3 bis (novo)

- Para dotar o futuro sistema de gestão do 
programa GMES com todos os serviços e 
investigação necessários, de acordo com o 
papel central da Comissão no programa.

Justificação

A Comissão Europeia deve desempenhar um papel central na futura gestão do GMES, com 
um profundo envolvimento do CCI. Com efeito, este último tem uma experiência sem paralelo 
no GMES, e , por isso, sem subestimar o papel de outras agências que para ele contribuem, a 
coordenação do CCI entre os prestadores de serviços ao GMES deve ser a trave-mestra da 
gestão deste programa.

Alteração 110
Anexo III, alínea a), ponto 1, parágrafo 1 bis (novo)

Os projectos em colaboração substituirão 
os dois instrumentos do sexto programa-
quadro: os projectos integrados e os 
projectos de investigação especificamente 
orientados (STREP). Neste processo, não 
serão introduzidas quaisquer alterações 
nas regras de administração e de gestão, 
salvo se forem essenciais em termos de 
simplificação.

Justificação

Garantir a continuidade e a simplificação, tornando o programa mais convivial para os 
utilizadores.

Alteração 111
Anexo III, alínea a), ponto 2, parágrafo 1 bis (novo)

O objectivo das redes de excelência já 
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estabelecido no âmbito do programa-
quadro irá aumentando progressivamente 
desde a integração entre parceiros até à 
realização de objectivos de investigação 
específicos suplementares.

Justificação

O sétimo programa-quadro introduz vários instrumentos, como o Conselho Europeu de 
Investigação, as plataformas tecnológicas, as iniciativas tecnológicas conjuntas, os grandes 
projectos de investigação em colaboração, os programas de investigação nacionais 
coordenados pelo ERA-Net, as grandes infra-estruturas, as actividades do CCI e o programa 
EURATOM, e os seus resultados podem ser prejudicados pela fragmentação, as 
sobreposições e a falta de integração. Não é claro como os diversos programas irão interagir 
uns com os outros, nem como a integração dos esforços aos níveis europeu, nacional e 
regional será assegurada. Uma solução possível será alargar o papel das redes de 
excelência, atribuindo-lhes mais tarefas de coordenação e integração. 

Alteração 112
Anexo III, alínea a), ponto 4.

Apoio a projectos realizados por equipas 
de investigação individuais. Este regime 
será principalmente utilizado para apoiar 
projectos de investigação de “fronteira” 
realizados por iniciativa dos investigadores 
e financiados no âmbito do Conselho 
Europeu de Investigação.

Apoio a projectos realizados por equipas 
de investigação individuais. Este regime 
será principalmente utilizado para apoiar 
projectos de investigação de “fronteira” 
realizados por iniciativa dos investigadores 
e financiados, através de bolsas com 
possibilidade de transferência, no âmbito 
do Conselho Europeu de Investigação.

Justificação

Os acordos das bolsas são assinados entre a Comissão e outra entidade jurídica. No entanto, 
se o(a) investigador(a) responsável mudar para outra organização de investigação, a bolsa 
deverá ser transferida juntamente com ele(a).

Alteração 113
Anexo III, alínea a, ponto 6.

Apoio a projectos de investigação em que a 
maior parte do trabalho é realizado por 
universidades, centros de investigação ou 
outras entidades jurídicas, em benefício de 
grupos específicos, em especial PME ou 
associações de PME. 

Apoio a projectos de investigação em que a 
maior parte do trabalho é realizado por 
universidades, centros de investigação ou 
outras entidades jurídicas, em benefício de 
grupos específicos, em especial PME ou 
associações de PME. Serão envidados 
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esforços para mobilizar financiamentos 
adicionais do Grupo BEI.

Justificação

Antes de uma nova empresa tecnológica conseguir atrair capital de arranque, deve realizar 
primeiramente a tarefa mais difícil de obter fundos de pré-semente. Estes são utilizados para 
financiar actividades destinadas a provar aos investidores que uma nova tecnologia tem um 
determinado nível de viabilidade comercial e técnica. Estas actividades incluem muitas vezes: 
a) uma avaliação de comercialização, b) a criação de um protótipo funcional, e c) outras 
actividades como: contratação de consultores, custos iniciais de desenvolvimento dos 
recursos humanos, assistência na elaboração das propostas e assistência na busca de 
investidores. Os fundos de pré-semente são fundamentais, exigem dispêndio de tempo e são 
muito escassos comparativamente ao capital de arranque.

Alteração 114
Anexo III, alínea b), parágrafo 1, nota de pé de página 25

25. Ou do Conselho em consulta com o 
Parlamento Europeu.

Suprimido

Justificação

A acção de apoio deve ser implementada no âmbito do processo de co-decisão.

Alteração 115
Anexo III, alínea b), subponto 2

Contribuição financeira da Comunidade 
destinada à execução de iniciativas 
tecnológicas conjuntas para a realização de 
objectivos que não possam ser atingidos 
através dos regimes de financiamento 
descrito no ponto 1 supra. As iniciativas 
tecnológicas conjuntas mobilizarão uma 
combinação de financiamentos de 
diferentes naturezas e fontes, privadas e 
públicas, europeias e nacionais. Este 
financiamento pode assumir diferentes 
formas e ser atribuído ou mobilizado 
através de uma série de mecanismos: apoio 
do Programa-Quadro, empréstimos do 
Banco Europeu de Investimento, apoio a 
capital de risco. As iniciativas tecnológicas 
conjuntas podem ser aprovadas e 

Contribuição financeira da Comunidade 
destinada à execução de iniciativas 
tecnológicas conjuntas para a realização de 
objectivos que não possam ser atingidos 
através dos regimes de financiamento 
descrito no ponto 1 supra. As iniciativas 
tecnológicas conjuntas mobilizarão uma 
combinação de financiamentos de 
diferentes naturezas e fontes, privadas e 
públicas, europeias e nacionais. Este 
financiamento pode assumir diferentes 
formas e ser atribuído ou mobilizado 
através de uma série de mecanismos: apoio 
do Programa-Quadro, empréstimos do 
Banco Europeu de Investimento, apoio a 
capital de risco. As iniciativas tecnológicas 
conjuntas podem ser aprovadas e 
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implementadas com base no artigo 171.º do 
Tratado (podendo, nomeadamente, incluir 
a criação de empresas comuns) ou através 
das decisões relativas aos programas 
específicos. A prestação de apoio 
comunitário implicará a definição de um 
plano geral de engenharia financeira, com 
base em compromissos formais de todas as 
partes em causa. 

implementadas com base no artigo 171.º do 
Tratado (podendo, nomeadamente, incluir 
a criação de empresas comuns) ou através 
das decisões relativas aos programas 
específicos. A prestação de apoio 
comunitário implicará a definição de um 
plano geral de engenharia financeira, com 
base em compromissos formais de todas as 
partes em causa. As regras de participação 
incluirão medidas específicas para 
garantir que, no que diz respeito à 
execução das iniciativas tecnológicas 
conjuntas (ITC), o acesso e a participação 
das PME e dos pequenos grupos de 
investigação, incluindo o seu adequado  
envolvimento no processo de tomada de 
decisões, são incentivados e apoiados. 
Este aspecto das ITC deve ser um dos 
elementos considerados na sua avaliação 
periódica, depois de estabelecidas.

Alteração 116
Anexo III, alínea b, parágrafo 4 bis (novo)

A Comunidade apoiará as actividades de 
transferência de tecnologia e contribuirá 
para colmatar a lacuna existente entre a 
investigação e a sua comercialização 
financiando o Fundo Europeu de 
Investimento (FEI) para que este gira 
uma “Facilidade de Transferência de 
Tecnologia”. 
Sob reserva e em conformidade com 
disposições pormenorizadas a estabelecer 
pelo regulamento adoptado nos termos do 
artigo 167º do Tratado e as Decisões do 
Conselho que adoptam os programas 
específicos, a facilidade financiará as 
actividades de transferência de tecnologia 
das universidades, dos centros de 
investigação ou de outras entidades 
jurídicas que operam no domínio da 
transferência de tecnologia.
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Justificação

O panorama da transferência de tecnologia na Europa sofre de várias debilidades estruturais 
identificados por vários estudos (por exemplo, o estudo sobre o acelerador da transferência 
de tecnologia da DG Investigação, grupo de trabalho sobre biotecnologia da Presidência 
britânica da UE). Para solucionar esta imperfeição do mercado, é essencial desenvolver uma
facilidade específica que possa desempenhar um papel importante de preparação dos 
projectos de universidades ou centros de investigação para uma fase de desenvolvimento em 
que o capital de risco, por exemplo, possa desempenhar o seu papel.

Neste momento, não há instrumentos comunitários que procurem solucionar esta lacuna 
específica, o que é essencial para a competitividade da economia europeia e a 
comercialização da investigação. Dada a importância dessa lacuna, esta facilidade de 
transferência de tecnologia poderá ser implementada através do sétimo programa-quadro de 
investigação e gerido pelo Fundo Europeu de Investimento (FEI), que poderia estabelecer 
uma ponte entre o Programa Competitividade e Inovação e o programa-quadro de 
investigação. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Europa merece melhor

A Cimeira de Lisboa aprovou a criação do Espaço Europeu da Investigação (EEI), que integra 
as actividades de investigação e inovação em toda a Europa, enquanto no Conselho Europeu 
de Barcelona foi decidido que o nível global da despesa em I&D na União deverá ser 
aumentado a fim de se aproximar dos 3% do PIB até 2010, e que dois terços deste 
investimento deverão provir do sector privado. 
No seu relatório sobre a Estratégia de Lisboa, o Grupo de Alto Nível presidido por Wim Kok1

identificou o desenvolvimento de uma sociedade baseada no conhecimento como um dos 
cinco principais domínios políticos, tendo recomendado as acções seguintes: “criar um espaço 
de investigação e inovação; elevar as despesas em I&D para 3% do PIB; tornar a Europa mais 
atractiva para os seus melhores cérebros; promover as novas tecnologias”.
Na sua resolução sobre Ciência e Tecnologia – Orientações para a futura política da União 
Europeia em matéria de apoio à investigação  (Relatório Locatelli)2, o Parlamento Europeu 
concordou com a comunicação da Comissão sobre o mesmo tema3, segundo a qual, para 
realizar estes objectivos, o orçamento do sétimo programa-quadro deverá ser duplicado. De 
acordo com esta estratégia, a Comissão apresentou uma proposta para o sétimo 
programa-quadro em que o montante global da participação financeira da Comunidade 
ascende a 72,7 mil milhões de euros. O orçamento proposto foi firmemente apoiado pelo 
Parlamento Europeu na sua Resolução sobre os desafios políticos e os recursos orçamentais 
da União alargada 2007−2013 (Relatório Boege)4. 

No Relatório Locatelli, para além das questões orçamentais, existem várias prioridades de 
primeira ordem que continuam a revestir-se da maior importância para o Parlamento Europeu. 
A proposta da Comissão para o sétimo programa-quadro vai ao encontro da grande maioria 
destas recomendações e objectivos, pelo que o sétimo programa-quadro é amplamente aceite 
pelo Parlamento Europeu.

No entanto, é essencial salientar que só será possível garantir a realização dos objectivos a 
seguir mencionados se o nível de financiamento inicialmente indicado pela Comissão 
Europeia e o Parlamento Europeu for mantido. Quaisquer cortes ao orçamento do sétimo 
programa-quadro contrariam a Estratégia de Lisboa e estão em desacordo com todas as 
declarações do líderes da União Europeia. São, por isso, necessárias uma visão clara e uma 
liderança forte. Esperamos que estas duas características estejam presentes nas decisões do 
Conselho Europeu. 

É importante concentrarmo-nos na investigação fundamental e apoiarmos as actividades de 
investigação fundamental “impulsionadas pelo investigador”, seleccionadas unicamente com 
base no critério da excelência científica. A investigação fundamental terá, deste modo, um 
valor acrescentado europeu, impulsionando a criatividade ao mais alto nível, através de uma 

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Textos aprovados, P6_TA(2005)0077
3 COM(2004)0353 
4 Textos aprovados, P6_TA(2005)0224
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concorrência à escala europeia. Neste domínio, o processo de investigação é frequentemente 
longo e complexo, e só uma massa crítica de financiamento poderá conduzir ao sucesso final.

A renovada ênfase colocada no programa “Pessoas”, que apoia a formação e a progressão na 
carreira dos investigadores (a todos os níveis) também foi particularmente bem acolhida pelo 
Parlamento Europeu. Tendo em conta que a Europa carece de 700 000 investigadores, no 
mínimo, para atingir o objectivo de um investimento de 3% em I&D até 2010, é necessário 
dar um forte apoio aos jovens investigadores. 

Para além destas novas medidas, deverá manter-se um elevado grau de continuidade com o 
sexto programa-quadro nas actividades especificamente dirigidas às PME, nomeadamente a 
investigação destinada às PME e suas associações em todo o domínio da ciência e da 
tecnologia. 

Seguindo as recomendações do relatório do grupo de peritos de alto nível presidido pelo 
Professor Ramon Marimon1, o programa “Cooperação” revela um elevado grau de 
continuidade com o sexto programa-quadro no que diz respeito às prioridades temáticas, além 
de serem introduzidos vários novos instrumentos e medidas correctivas importantes. O 
Parlamento Europeu considera que deve manter-se um orçamento adequado em todos os 
domínios abrangidos por este programa, a fim de fomentar e consolidar os esforços de 
investigação a nível da UE, o que terá uma importância crucial para aumentar a qualidade de 
vida na União, bem como o crescimento, a competitividade e o emprego europeus. Contudo, 
deverá prestar-se especial atenção aos domínios em que as actividades de investigação a longo 
prazo são particularmente necessárias e o apoio do sector público é, por isso, mais essencial. 
É inimaginável como os possíveis cortes orçamentais poderiam afectar domínios tão sensíveis 
como, por exemplo, a saúde (tendo em conta o envelhecimento da população e as várias 
doenças emergentes perigosas), a energia (dada a crescente urgência dos problemas 
energéticos) ou o ambiente (a fim de enfrentar os desafios resultantes das alterações 
climáticas).

Objectivos do sétimo programa-quadro

1. Reforçar a cooperação no âmbito do Espaço Europeu da Investigação, incluindo a 
cooperação em matéria de investigação fundamental, num efeito de alavanca para aumentar os 
orçamentos de investigação nacionais e a melhoria das condições para os investigadores.

2. Contribuir para o desenvolvimento sustentável do Espaço Europeu da Investigação em 
todas as regiões da UE, a criação de novas infra-estruturas de grande dimensão, a utilização 
optimizada do potencial existente, a aproximação entre os cientistas das regiões mais 
desenvolvidas e os das regiões de convergência e a exploração da possibilidade de utilizar os 
Fundos Estruturais para desenvolver as capacidades de I&D no EEI.

3. Desenvolver recursos humanos altamente qualificados, tornar a carreira de investigação 
mais atractiva para os jovens investigadores e facilitar a sua participação no sétimo 
programa-quadro, aumentar a mobilidade dos investigadores no âmbito do Espaço Europeu da 
Investigação e reforçar a capacidade de atracção da Europa para os investigadores 

  
1 http://www.cordis.lu/fp6/instruments_review/
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estrangeiros; deverá dar-se especial atenção à promoção do acesso das mulheres e respectiva 
progressão na carreira da investigação.

4. Colmatar a lacuna investigação-inovação estimulando os investimentos privados em 
domínios cruciais para a competitividade, promovendo as parcerias público-privadas e
estimulando a participação das PME nas actividades de I&D comunitárias.

5. Criação do triângulo do conhecimento: apoiar os objectivos da agenda de Lisboa através de 
actividades de investigação financiadas pela Comunidade, centradas na construção da 
economia e da sociedade europeias baseadas no conhecimento. 

6. Introdução de procedimentos administrativos mais simples e transparentes a fim de facilitar 
a participação no sétimo programa-quadro.

Instrumentos do sétimo programa-quadro – reforçar o Espaço Europeu da Investigação

O sétimo programa-quadro apoia o desenvolvimento de um Espaço Europeu da Investigação 
de muitas e variadas formas, devendo todos estes esforços dar continuidade aos resultados 
obtidos pelo sexto programa-quadro em termos de reforço do estabelecimento do EEI. O 
papel das redes de excelência será alargado, a fim de reduzir a fragmentação e a sobreposição 
e assegurar uma integração significativa em relação às acções nacionais e regionais. Deverá 
atribuir-se às ERA-Nets e à rede EUREKA um papel importante de integração das actividades 
de I&D em toda a Europa.

Investigação fundamental – Conselho Europeu de Investigação

A criação do Conselho Europeu de Investigação, que irá apoiar a investigação fundamental a 
nível europeu com base na excelência científica, é crucial para o desenvolvimento económico, 
conferindo um valor acrescentado europeu através da concorrência a nível comunitário e da 
promoção da excelência científica ao mais alto nível. O CEI deve ser adequadamente 
financiado a nível europeu, permanecendo autónomo e independente no que respeita às suas 
actividades. Apoiará projectos de investigação seleccionados com base no seu mérito 
científico, sobre os temas escolhidos pelos próprios investigadores, através de uma abordagem 
da base para o topo. Será introduzido um regime de bolsas individuais que serão concedidas a 
equipas individuais ou a uma combinação de equipas.

Investigação impulsionada pela indústria – iniciativas tecnológicas conjuntas

Para enfrentar os desafios da competitividade global, a indústria europeia será apoiada por 
uma grande variedade de projectos de investigação e demonstração, que vão desde os 
pequenos projectos em colaboração até às iniciativas tecnológicas conjuntas de grande 
dimensão. Estas últimas beneficiarão de uma parceria a longo prazo entre o sector público e o 
sector privado e resultarão das actividades das plataformas tecnológicas europeias, que são 
um instrumento importante para aproximar todas as partes interessadas (instituições de 
investigação, indústria e PME, instituições financeiras e responsáveis políticos) da Europa 
inteira. É importante que as plataformas tecnológicas europeias contribuam para a integração 
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do EEI desenvolvendo uma visão comum a longo prazo para responder a cada desafio 
específico e criando uma estratégia coerente para realizar essa visão. Elas também devem 
integrar as estratégias nacionais e regionais, nomeadamente as desenvolvidas pelas 
plataformas tecnológicas nacionais e pelos agregados regionais. 

O papel especial das PME deve ser realçado pelo seu envolvimento directo e intensivo nos 
projectos em colaboração e nas iniciativas tecnológicas conjuntas, bem como por medidas de 
apoio especial como os convites à apresentação de propostas específicos para PME e os 
regimes de “subvenções nacionais para a fase exploratória”, que facultam às PME ou 
associações de PME os meios necessários para prepararem as propostas para o programa-
quadro. 

Potencial humano

Desenvolver os recursos humanos, garantir a sua mobilidade flexível como “fenómeno de 
massas” entre os cientistas, facilitar a carreira científica dos jovens cientistas, fomentar a 
posição das mulheres na ciência e abrir a Europa à cooperação internacional são os principais 
objectivos do programa “Pessoas”. Devem ser introduzidas medidas enérgicas para atrair e 
conservar os investigadores de classe mundial na Europa. 

Deve dar-se especial atenção à integração das questões de género em todas as políticas – as 
questões relativas à licença de parto e à guarda de crianças devem ser seriamente tomadas em 
consideração. Desenvolver uma posição de igualdade à partida entre mulheres e homens na 
ciência permitirá libertar um potencial humano sólido no domínio da investigação. 

Em todas as acções do sétimo programa-quadro são introduzidas medidas especiais para 
promover a participação dos jovens investigadores e incentivá-los a iniciarem uma carreira 
científica europeia. Por exemplo, em “Ideias” são introduzidos convites à apresentação de 
propostas conjuntos especiais para jovens investigadores com “bolsas de excelência” 
específicas. Em “Pessoas” propõe-se a introdução de “redes de geminação”, pressupondo uma 
integração mais estreita de alguns parceiros, com uma oferta especial para os investigadores 
em início de carreira. Além disso, estão previstos diversos tipos de bolsas de reinserção para 
os jovens investigadores.

Infra-estruturas

Para o desenvolvimento do Espaço Europeu da Investigação é fundamental aumentar a 
disponibilidade, a coordenação e o acesso a infra-estruturas científicas e tecnológicas 
europeias de alto nível. O desenvolvimento de novas infra-estruturas será estreitamente 
coordenado com os Fundos Estruturais e outros instrumentos financeiros disponíveis a nível 
europeu e nacional. Por exemplo, “Capacidades” pode contribuir para o desenvolvimento de 
grandes infra-estruturas a nível nacional, nomeadamente as apoiadas pelos Fundos 
Estruturais, ao garantir a sua acessibilidade e ligação em rede no âmbito do EEI.

Regiões do conhecimento

Estas actividades facilitarão a criação das Regiões do Conhecimento e Inovação (explorando 
todas as acções do triângulo educação-investigação-inovação) contribuindo para o 
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desenvolvimento do Espaço Europeu da Investigação, nomeadamente com as regiões 
altamente desenvolvidas a funcionarem como “mentoras” das regiões menos desenvolvidas e 
um apoio directo às regiões do conhecimento e inovação emergentes. As medidas que 
facilitam o acesso das PME à inovação tecnológica irão continuar.
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Potencial de investigação

É fundamental realizar plenamente o Espaço Europeu da Investigação na União alargada, 
sendo necessário apoiar os centros de elevado potencial existentes e emergentes, tais como os 
centros de excelência e os centros de transferência de conhecimentos das regiões de 
convergência. Estes centros deverão ser reorientados, totalmente ligados em rede e integrados 
no Espaço Europeu da Investigação, devendo a sua transformação ser também apoiada pelos 
Fundos Estruturais.

Triângulo do conhecimento

Para que a realização de todos os objectivos do sétimo programa-quadro seja um êxito é 
necessário um desenvolvimento sustentável de recursos humanos excelentes, da investigação 
fundamental e de novas tecnologias conducentes à comercialização e que contribuam para 
aumentar a competitividade da indústria europeia. Temos, por isso, de criar um triângulo de 
conhecimento integrado: educação – investigação – inovação. O desenvolvimento sustentável 
de todos os elementos deste triângulo, bem como a sua profunda integração e ligação em rede 
através de interfaces sem descontinuidades, constitui um factor-chave para o sucesso. 

Educação – investigação

Para promover a carreira de investigador entre os estudantes é necessário reforçar o papel das 
universidades na investigação. Os jovens investigadores são um dos aspectos mais 
importantes do sétimo programa-quadro. A educação é uma questão que depende sobretudo 
da política nacional, mas deverão ser introduzidas algumas medidas para ligar o sétimo 
programa-quadro aos programas “Educação e Formação” do Espaço Europeu de Ensino 
Superior, a fim de permitir uma fácil progressão dos jovens na carreira de investigação. 

Investigação – inovação

A continuidade entre a investigação e a inovação também deve ser mantida graças às 
iniciativas tecnológicas conjuntas e às plataformas tecnológicas europeias. Estas podem 
contribuir para uma estreita integração entre as actividades do sétimo programa-quadro e o 
Programa Competitividade e Inovação, a fim de facilitar um apoio contínuo em todas as fases 
de desenvolvimento tecnológico, desde a investigação até à comercialização, passando pela 
demonstração. Estão previstos programas de cooperação a mais longo prazo entre 
organizações do meio académico e empresarial, em especial PME, com o objectivo de 
aumentar a partilha de conhecimentos através de parcerias de investigação conjuntas, 
apoiadas pelo recrutamento para a parceria de investigadores experientes e por destacamentos 
de pessoal entre ambos os sectores. Deverão promover-se medidas mais amplas de apoio à 
atribuição de bolsas a investigadores que trabalhem para a indústria e às actividades de 
investigação realizadas por pessoas da indústria.

A multidisciplinaridade da investigação deve ser fortemente apoiada, uma vez que é a base do 
desenvolvimento de disciplinas de ponta como a biotecnologia e a nanotecnologia. Além 
disso, para garantir a rendibilidade económica dos resultados da investigação, os direitos de 
propriedade intelectual devem ser adequadamente protegidos. Esta questão é crucial, muito 
em especial num sector tão importante e dinâmico como o das TIC onde, além do mais, 
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existe, concomitantemente com outros modelos, um modelo de desenvolvimento de fonte 
aberta que está a revelar-se útil como base da inovação, aumentando a colaboração e a difusão 
dos conhecimentos. 

Perspectivas para a futura política de investigação e inovação

O sexto programa-quadro estava orientado para o desenvolvimento do Espaço Europeu da 
Investigação, tendo sido iniciadas e desenvolvidas muitas iniciativas bem sucedidas enquanto 
decorreu. Agora, o sétimo programa-quadro irá reforçar definitivamente o Espaço Europeu da 
Investigação, introduzindo novos instrumentos e integrando os antigos. Em especial, a criação 
do Conselho Europeu de Investigação, que propõe, dará um forte apoio à investigação 
fundamental a nível europeu. 

Talvez seja possível escolher uma via semelhante para reforçar a investigação aplicada 
criando um Espaço Europeu da Investigação e para a inovação (EEII), que orientará os nossos 
esforços para uma integração mais estreita entre a investigação e a inovação e converterá o 
conhecimento científico em inovação e produtos comerciais. Esta ideia estava prevista na 
Estratégia de Lisboa e no Relatório Kok, que sugeriu a criação de ligações estreitas entre a 
investigação e a inovação. A sua fundamentação deriva da necessidade de incorporar mais 
fundos industriais e capital de risco no processo de investigação e inovação e recolher destes 
investimentos benefícios financeiros concretos. Daí ser tão importante coordenar as acções do 
sétimo programa-quadro com o Programa Competitividade e Inovação. Vale a pena analisar 
se uma estrutura como um Instituto Europeu de Tecnologia (IET) também poderia contribuir 
para a criação de sinergias entre estes dois programas. Deste modo o IET, actuando como uma 
estrutura de ligação para a transferência de tecnologia, geraria novas tecnologias e a sua 
aplicação directa, criando empresas derivadas, facilitando as operações e incubando novas 
empresas de alta tecnologia, micro e pequenas empresas, para além de difundir 
conhecimentos.

É evidente que o êxito global de uma política tão vasta não pode ser apenas garantido pelos 
programas-quadro de investigação e inovação, dependendo igualmente da abordagem 
macroeconómica. Tornar o investimento em I&D atractivo para a indústria é absolutamente 
necessário e exige maiores esforços. Um mercado comum europeu adequadamente integrado 
reforçaria a transferência de tecnologia, criando uma ampla interface entre a indústria e a 
investigação.


