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1. Competência geral, empenho europeu e independência pessoal 

Quais são os aspetos das suas qualificações e experiência pessoal que considera 

particularmente relevantes para exercer as funções de Comissária e promover o 

interesse geral europeu, nomeadamente no domínio pelo qual poderá vir a ser 

responsável? Quais são as suas motivações? De que modo contribuirá para a 

apresentação da agenda estratégica da Comissão? Como tenciona aplicar na prática a 

integração da perspetiva de género e integrar esta última em todas as áreas políticas da 

sua pasta? Que garantias de independência pode dar ao Parlamento Europeu e como 

tenciona assegurar que nenhuma das suas atividades passadas, presentes ou futuras 

possa levantar dúvidas sobre o desempenho das suas funções na Comissão? 

 

Fui a comissária responsável pela Economia e Sociedade Digitais nos últimos dois anos e, 

antes disso, fui deputada ao Parlamento Europeu durante oito anos. Como europeia 

empenhada, não creio que haja maior honra política do que trabalhar para a Europa, 

especialmente em tempos difíceis como os que vivemos atualmente. Estou convicta de que o 

futuro da Europa depende da força da nossa unidade. A Presidente eleita confiou-me duas 

missões. 

Em primeiro lugar, velarei por que o triângulo do conhecimento da educação, da investigação 

e da inovação nos ajude a concretizar as nossas ambições e objetivos mais vastos. Neste 

domínio, trabalharei sob a orientação da vice-presidente executiva de Uma Europa Preparada 

para a Era Digital, em matérias relacionadas com a investigação e a inovação, e o vice-

presidente da Proteção do Modo de Vida Europeu, em questões relacionadas com a educação, 

a cultura, a juventude e o desporto. Tal permitirá apoiar a nossa competitividade e assegurar 

que a Europa lidera a transformação digital e o caminho para a neutralidade climática. A 

abordagem destas políticas permitirá, em conjunto, que as pessoas disponham das 

competências adequadas para prosperar na nossa sociedade em evolução. O que me motivou a 

ingressar na vida política, em primeiro lugar, e o que, de facto, me motiva hoje em dia como 

comissária indigitada, é o objetivo de ser o mais inclusiva possível, trabalhar em benefício dos 

nossos cidadãos, em toda a Europa. 

Em segundo lugar, centrar-me-ei nas gerações mais jovens e nas perspetivas que os 

capacitem. A cultura é o ADN da Europa em termos de diversidade, direitos e valores 

fundamentais. Sob a orientação do vice-presidente da Proteção do Modo de Vida Europeu, 

tenciono continuar a promovê-la, juntamente com os criadores europeus. A preservação do 

nosso património cultural, nomeadamente através de meios digitais, continuará a estar no 

centro da minha ação política. 
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Estes domínios políticos inserem-se oportunamente na sequência da experiência que adquiri 

nos últimos dois anos. Enquanto comissária responsável pela Economia e Sociedade Digitais, 

geri, nomeadamente, a parte das TIC do programa Horizonte 2020 (13 mil milhões de EUR), 

do Mecanismo Interligar a Europa (mil milhões de EUR) e do programa Europa Criativa (mil 

milhões de EUR, MEDIA). Além disso, executei com êxito os trabalhos que levaram à 

apresentação da proposta de criação de um programa Europa Digital para o próximo quadro 

financeiro, que, entre outras coisas, deverá ajudar a integrar o produto da nossa investigação e 

inovação na indústria europeia. 

Para além do financiamento, são várias as políticas que geri diretamente relevantes para a 

minha nova pasta. É esse, por exemplo, o caso do novo conjunto de regras em matéria de 

direitos de autor e do audiovisual, que negociei em nome da Comissão e que são 

fundamentais para a cultura europeia. Outro exemplo é o Plano de Ação para a Educação 

Digital, que apresentei com o comissário da Educação, Cultura, Juventude e Desporto, que 

será atualizado na próxima legislatura. Um último exemplo é o meu constante empenho nas 

competências digitais, como exemplificado pela criação de um programa de estágios, 

financiado com fundos do programa Horizonte 2020, mas executado através do programa 

Erasmus+ e que ajudou milhares de jovens licenciados europeus a adquirirem uma 

experiência digital no estrangeiro. 

A integração e incorporação da perspetiva de género nas políticas tem sido e continuará a ser 

uma prioridade da minha ação política. Nos termos da anterior legislatura, desenvolvi e 

promovi a estratégia «Mulheres no domínio digital», que reúne ações para combater os 

estereótipos de género digitais e promover modelos de referência; reforçar as competências 

digitais e promover o ensino da ciência, tecnologia, engenharia e matemática (CTEM) junto 

das jovens e das mulheres e estimular o empreendedorismo digital feminino. Esta iniciativa é 

acompanhada pelo Painel das Mulheres neste domínio – parte do Índice de Digitalidade da 

Economia e da Sociedade e dos relatórios do Semestre Europeu. A nossa campanha 

#DigitalRespect4Her aumentou a sensibilização para as dificuldades que as mulheres 

enfrentam no mundo em linha. Todos os Estados-Membros e os diretores executivos de 23 

grandes empresas de alta tecnologia e de comunicação social assinaram uma declaração sobre 

a criação de um ambiente de trabalho inclusivo nas suas empresas. No setor audiovisual, 

começámos a seguir a evolução do equilíbrio de género no Programa MEDIA Europa Criativa 

e lançámos a iniciativa «Women on the Move» com um guia de boas práticas.  

Tenho aplicado sistematicamente uma abordagem europeia nas relações com os nossos 

parceiros internacionais. Neste contexto, reforçámos vastamente as dimensões de todos os 

ficheiros digitais, como a Agenda Digital para os Balcãs Ocidentais, a relação com a Parceria 

Oriental, África e o Sul do Mediterrâneo. 

Comprometo-me a continuar a cumprir integralmente as obrigações decorrentes do Tratado 

em matéria de independência e transparência, imparcialidade e disponibilidade, conforme 

definidas no artigo 17.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia e no artigo 245.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia.  

Se for confirmada no meu cargo de comissária, respeitarei inteiramente a letra e o espírito do 

Tratado, em especial a obrigação de agir no interesse europeu e sem receber quaisquer 

instruções. Continuarei igualmente a honrar o Código de Conduta dos Membros da Comissão 

Europeia e as suas disposições em matéria de conflitos de interesses. A minha declaração de 

interesses está completa e acessível ao público e, tal como durante o meu mandato anterior, 

atualizá-la-ei rapidamente caso seja necessária alguma alteração. 
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2. Gestão da pasta e cooperação com o Parlamento Europeu 

De que modo avaliaria o seu papel enquanto membro do Colégio de Comissários? Em 

que sentido se consideraria responsável e obrigada a prestar contas, perante o 

Parlamento, por ações suas ou dos seus serviços? Que compromissos específicos está 

disposta a assumir em termos de reforço da transparência, de maior cooperação e de 

tomada em consideração efetiva das posições e pedidos ao Parlamento em matéria de 

iniciativa legislativa? Relativamente às iniciativas previstas e aos procedimentos em 

curso, está disposta a transmitir ao Parlamento as informações e os documentos, em pé 

de igualdade com o Conselho? 

Se for confirmada no meu cargo de comissária, assumirei total responsabilidade política pelas 

atividades da minha competência. Atribuo grande importância ao princípio da colegialidade e 

colaborarei plenamente com os outros membros do Colégio.  

Três vezes eleita para o Parlamento Europeu, é com respeito e empenho que continuarei a 

colaborar estreitamente com o Parlamento e as comissões pertinentes em todas as fases do 

processo de elaboração de políticas e do diálogo político. 

Estou plenamente empenhada nos princípios orientadores que permitem uma cooperação 

interinstitucional eficaz e um sistema de tomada de decisões da UE eficiente e legítimo. Estas 

incluem a abertura, a confiança mútua, a eficiência e o intercâmbio regular de informações. 

Estou totalmente de acordo com as orientações políticas e as cartas de missão da Presidente 

eleita, que refletem plenamente estes princípios e salientam a intenção de reforçar a parceria 

especial entre o Parlamento Europeu e a Comissão. Se for confirmada no meu cargo de 

comissária, farei o meu melhor para alcançar este objetivo no pleno respeito das disposições 

do Acordo-Quadro de 2010 sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão e o 

Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor» de 2016. 

Tal como no atual mandato, comprometo-me a participar em todos os debates em sessão 

plenária, nas reuniões das comissões e nas discussões do trílogo. Velarei por que as comissões 

competentes do Parlamento Europeu participem em quaisquer desenvolvimentos importantes 

sob a minha responsabilidade e, ao mesmo tempo, estou plenamente consciente da 

importância da igualdade de tratamento entre o Parlamento e o Conselho enquanto 

colegisladores.  

Mais especificamente, procurarei assegurar um fluxo regular de informações com a 

presidência das comissões parlamentares competentes, comunicar diretamente com os 

membros do comité e assegurar que estou disponível para reuniões bilaterais. 

Velarei também por que as perguntas dirigidas pelos deputados ao Parlamento Europeu à 

Comissão em domínios da minha responsabilidade sejam respondidas de forma rápida e 

precisa. Comparecerei perante o Plenário e as comissões do Parlamento Europeu sempre que 

for chamada a responder a uma pergunta ou a dar uma resposta a uma questão específica. 

Concordo com as orientações políticas da Presidente eleita, que salientam que, para recuperar 

a confiança dos cidadãos na União, as nossas instituições devem ser irrepreensíveis em 

questões de transparência. 
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Estou, por conseguinte, plenamente empenhada em aplicar as disposições de grande alcance 

em matéria de transparência e de fluxo de informações previstas no Acordo-Quadro sobre as 

relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão e no Acordo Interinstitucional «Legislar 

Melhor». Em especial, velarei por que estas disposições sejam respeitadas no âmbito dos 

meus diálogos estruturados e de outros contactos com as comissões do Parlamento.  

Prosseguirei igualmente os esforços para informar os cidadãos sobre o papel da Comissão no 

quadro institucional da UE, nomeadamente através da realização de numerosos diálogos com 

os cidadãos. Além disso, as propostas políticas e a execução do programa sob a minha 

responsabilidade basear-se-ão em consultas adequadas de peritos e do público, em 

conformidade com os princípios da iniciativa «Legislar Melhor».   

Subscrevo inteiramente o apoio da Presidente eleita a um direito de iniciativa para o 

Parlamento Europeu e o compromisso de que a Comissão dê seguimento às resoluções 

parlamentares aprovadas por maioria dos seus membros com um ato legislativo, no pleno 

respeito dos princípios da proporcionalidade, da subsidiariedade e da melhoria da legislação. 

No âmbito do compromisso assumido pelo Colégio com o Parlamento Europeu no sentido de 

uma parceria aprofundada, trabalharei em conjunto com o Parlamento em todas as fases das 

resoluções ao abrigo do artigo 225.º do TFUE. Comprometo-me a trabalhar em estreita 

colaboração com as comissões parlamentares competentes e a estar ativa e presente durante a 

preparação das resoluções ao abrigo do artigo 225.º do TFUE. Acredito firmemente que tal irá 

melhorar o diálogo, promover a confiança e um sentimento de trabalho em conjunto para 

alcançar um objetivo comum.  

Velarei também por que o Parlamento Europeu seja regularmente informado, sobretudo antes 

de eventos importantes e em fases críticas de negociações a nível internacional em domínios 

sob a minha responsabilidade.  

Estou plenamente consciente de que o fornecimento de informações e documentos é um 

aspeto essencial do aprofundamento da parceria entre o Parlamento Europeu e a Comissão. 

Comprometo-me, por conseguinte, a aplicar plenamente as disposições pertinentes do 

Acordo-Quadro entre as duas instituições e do Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor». 

Velarei por que a igualdade dos colegisladores seja respeitada em termos da forma como as 

informações são partilhadas nos domínios sob a minha responsabilidade. 

 

Perguntas da Comissão da Cultura e da Educação: 

1. Pasta 

Educação. Tem por missão tornar o Espaço Europeu da Educação uma realidade até 

2025. Como tenciona assegurar que as medidas recentemente adotadas se traduzam em 

ações concretas no terreno e que medidas adicionais prevê para alcançar este objetivo? 

Como vê o futuro da política da União em matéria de competências digitais e literacia 

mediática e quais são os próximos passos rumo ao Plano de Ação para a Educação 

Digital? Foi incumbida da tarefa de triplicar o orçamento do programa Erasmus + no 

próximo QFP, devendo o programa Erasmus + tornar-se mais inclusivo e aberto a 

pessoas com menos oportunidades. Como pretende garantir que o aumento orçamental 

se torne uma realidade no novo QFP e de que forma concreta tenciona tornar o 

Erasmus + mais inclusivo? De que modo tenciona contribuir para uma abordagem 
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política mais integrada em matéria de educação e investigação nas universidades da UE? 

Por último, qual é a sua visão da política de educação da UE a longo prazo?  

 

Liderar os trabalhos com vista à concretização do Espaço Europeu da Educação é um 

elemento fundamental da minha carta de missão. No pleno respeito das competências do 

Tratado no domínio da educação, trabalharei em estreita colaboração com o Parlamento 

Europeu, os Estados-Membros e as partes interessadas do setor da educação. O Parlamento 

Europeu e os Estados-Membros são altamente favoráveis ao Espaço Europeu da Educação; as 

vertentes de trabalho prioritárias para a sua concretização foram identificadas pelo Conselho 

Europeu em dezembro de 2017. Este impulso é ainda muito forte. Por conseguinte, utilizarei 

plenamente o quadro da UE para o intercâmbio, a comparação, a avaliação comparativa e a 

aprendizagem mútua sobre os desafios em larga medida comuns que os Estados-Membros 

enfrentam na educação e formação. Procurarei assegurar o acesso a sistemas de ensino e 

formação de elevada qualidade e orientados para a inovação. Trabalharei no sentido de 

ultrapassar os obstáculos que impedem a aprendizagem noutro país e a livre circulação dos 

formandos; um desses entraves é a ausência de um cartão europeu de estudante. Promoverei a 

mobilidade para fins de aprendizagem transfronteiras e a cooperação no domínio da educação 

e da formação, nomeadamente através do desenvolvimento do primeiro projeto-piloto relativo 

às universidades europeias. Prosseguirei o trabalho iniciado no domínio das competências 

essenciais, da qualidade da educação na primeira infância, do reconhecimento mútuo de 

diplomas e resultados de aprendizagem e da aprendizagem de línguas.  

No âmbito do programa Erasmus, farei tudo o que estiver ao seu alcance para responder ao 

apelo da presidente eleita no sentido de triplicar o orçamento, fazendo eco da vontade do 

Parlamento Europeu. Um orçamento substancialmente reforçado será também crucial para 

continuar a desenvolver o caráter inclusivo do programa. As medidas incluirão subvenções 

direcionadas a pessoas com necessidades específicas, formatos mais flexíveis que permitam 

dar resposta às necessidades das pessoas oriundas de meios desfavorecidos ou medidas 

direcionadas para tornar o programa mais conhecido. Além disso, analisarei as possibilidades 

existentes no âmbito dos Fundos Estruturais e do InvestEU para apoiar os Estados-Membros 

no que toca a garantir igualdade de acesso a uma educação inclusiva de elevada qualidade, em 

conformidade com o primeiro princípio do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. 

Dada a rapidez e a dimensão da transformação digital, urge intensificarmos a nossa ação em 

matéria de competências digitais. Quarenta e três por cento da população da UE possui baixos 

níveis de educação digital e 17 % carece de competências digitais, o que coloca estes cidadãos 

em sério risco de exclusão. A presidente eleita deixou claro que se trata de um domínio 

prioritário para nós. Acredito que uma melhoria do Plano de Ação para a Educação Digital é 

oportuna. Como o revelam vários estudos, os professores devem constituir um foco especial 

deste esforço, manifestando forte interesse na melhoria das suas competências digitais e na 

utilização das tecnologias enquanto suporte educativo. Melhorando a capacidade e a 

confiança digitais dos professores, ajudá-los-emos a dotarem os jovens das competências 

digitais de que necessitam, tanto para a sua vida profissional como para a sua participação na 

sociedade.  

O alargamento das oportunidades de educação digital é outra prioridade. Precisamos de 

adaptar as instituições de ensino à era digital numa perspetiva de aprendizagem ao longo da 

vida. Vou concentrar-me, em especial, nas oportunidades, de chegar ao maior número 

possível de pessoas, como os cursos em linha abertos a todos. É necessário utilizar as 

tecnologias digitais de forma inteligente para tornar a educação mais eficaz e mais inclusiva.  
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No entanto, o principal objetivo de todos os nossos esforços deve ser dotar as jovens de 

competências digitais sólidas. Podemos ajudar a alcançar este objetivo, por exemplo, 

colocando a tónica na literacia digital, nas ciências da computação e na informática para 

todos, de modo que as crianças e os jovens compreendam e interajam com a tecnologia digital 

de forma crítica – tanto em termos das suas promessas como dos seus perigos. O mundo já é 

digital, assim como o são os nossos filhos, mas a nossa educação ainda não o é.  

A investigação e a educação são indissociáveis. Não pode haver investigação de ponta sem 

uma população dotada de um elevado grau de instrução e formação, bem como da atitude e do 

espírito necessários à busca de novas descobertas. A investigação é a continuação natural do 

espetro de aprendizagem ao longo da vida. De facto, a maior parte das instituições do ensino 

superior europeias já realizam ambas as atividades, o ensino e a investigação, e a educação e a 

investigação já estão ligadas ao abrigo dos atuais programas de mobilidade. Os novos 

programas proporcionarão ainda mais sinergias. Se for confirmada no meu cargo de 

comissária responsável pela educação e investigação, privilegiarei fortemente o reforço da 

ligação entre os dois domínios de ação, em estreita cooperação com as partes interessadas.  

Em resumo, a minha visão a longo prazo para a política de educação da UE está fortemente 

enraizada no Espaço Europeu da Educação. Subscrevo plenamente a ambiciosa visão política 

de criação de um espaço sem fronteiras nem obstáculos à aprendizagem, ao estudo ou à 

investigação; em que fazer parte dos estudos ou trabalhar noutro país são a norma para a 

maioria dos estudantes e professores; em que as instituições de ensino oferecem uma 

educação inclusiva de elevada qualidade para todos. 

Cultura. Foi incumbida da tarefa de impulsionar a Agenda Europeia para a Cultura. 

Como tenciona garantir que a UE siga uma abordagem comum em matéria de política e 

de financiamento no domínio da cultura e quais as medidas indispensáveis para tal? É 

preciso estabelecer uma estratégia da UE para a cultura mais ampla e mais ambiciosa? 

Como pretende assegurar uma maior visibilidade da política cultural da UE e garantir 

que seja dado um seguimento ativo ao Ano Europeu do Património Cultural 2018? 

Como tenciona garantir que a política da UE respeite e promova a diversidade cultural e 

linguística? A seu cargo terá igualmente a responsabilidade de promover os setores 

culturais e criativos. Que medidas da UE considera necessárias para apoiar estes 

setores?  

 

É de, facto, essencial uma abordagem comum em matéria de política e financiamento da 

cultura, uma vez que a cultura é transversal a muitos domínios políticos, desde a educação à 

investigação, da coesão social às relações externas. A UE prevê um financiamento 

significativo da cultura através de outros programas. Por exemplo, no período de 2014-2020, 

o financiamento global disponível para a cultura proveniente dos Fundos Europeus Estruturais 

e de Investimento pode ser estimado em mais de 9 mil milhões de EUR, muito para além das 

capacidades financeiras do programa Europa Criativa. Neste contexto, trabalharei em estreita 

colaboração com o Colégio de Comissários e com os Estados-Membros e as regiões para 

garantir que o investimento na cultura coloca a tónica nas estratégias de desenvolvimento 

local integrado. 

Os objetivos e os princípios estabelecidos na Agenda Europeia para a Cultura irão orientar o 

nosso trabalho em todos os domínios políticos e âmbitos de intervenção.  

O Ano Europeu do Património Cultural (2018) foi um excelente exemplo de como as 

sinergias entre as diferentes políticas e programas da UE podem funcionar em benefício das 
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comunidades, à escala dos indivíduos, em localidades, regiões, cidades e, por vezes, Estados 

inteiros. O Ano Europeu visou um objetivo claro: promover o património europeu comum 

como um recurso para a Europa. Quinze serviços da Comissão contribuíram para que o Ano 

Europeu fosse um êxito, e esta é exatamente a forma como lhe tenciono dar seguimento: 

através da cooperação, da conjugação de esforços e da maximização de todas as 

contribuições. Vamos orientar a nossa ação de molde que o património contribua para 

responder às questões prementes do nosso tempo, em especial no que diz respeito à inclusão, 

ao desenvolvimento sustentável e às alterações climáticas. 

Além disso, tal como as Capitais Europeias da Cultura em cada ano, o Ano Europeu do 

Património Cultural aumentou significativamente a sensibilização e a visibilidade da política 

cultural da UE. Chegou a milhões de cidadãos europeus e mostrou a importância da cultura a 

nível da UE. Penso que podemos aprender com esta experiência. Examinarei se há atividades 

específicas que podemos agora tornar mais visíveis, como, por exemplo, os vários prémios 

que financiamos atualmente no domínio da cultura. A fim de explorar o grande potencial da 

Europa em termos de criatividade, precisamos de trazer a criatividade para o primeiro plano, 

como uma das competências essenciais para uma Europa competitiva e sustentável. Tudo isto 

é exequível tendo presente a pedra angular do meu mandato: salvaguardar e promover a nossa 

diversidade cultural e linguística, prosseguindo, nomeadamente, com o nosso sistema de 

tradução literária. Pretendo assim contribuir de forma proativa para ajudar os autores de todos 

os países a chegarem a públicos noutros países, nas respetivas línguas. 

Acredito que uma verdadeira estratégia europeia para as indústrias culturais e criativas deve 

basear-se na compreensão das práticas existentes e dos desafios futuros, abranger todos os 

setores e orientar-se para o impacto e a sustentabilidade. A Comissão está já bem 

encaminhada neste sentido, com uma proposta para uma nova comunidade de conhecimento e 

inovação do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia dedicada às indústrias culturais e 

criativas. A abordagem da Comissão procura testar novas ideias e promover os contactos e as 

ligações entre as indústrias, os empresários, as empresas e a investigação de ponta, a fim de 

resolver o que considero ser o principal problema nos vários setores: a fragmentação. O 

objetivo seria eliminar os obstáculos ao acesso a financiamento, gerar uma massa crítica 

suficiente e quebrar a compartimentação, de modo que os setores possam crescer em conjunto 

e sejam capazes de tornar a nossa cultura mais disponível em todo o mundo. 

 

Juventude e desporto. Quais são, no seu entender, as prioridades políticas da UE no 

domínio da juventude e do desporto? Como tenciona garantir que os jovens tirem 

verdadeiramente proveito da Estratégia da UE para a Juventude? Como pretende 

assegurar que os jovens se empenhem e participem de forma acrescida na elaboração 

das políticas da UE e contribuam para o sentimento de cidadania europeia? De que 

forma tenciona sensibilizar os jovens oriundos de diversos contextos e as pessoas com 

menos oportunidades? Agora que o desporto está consagrado no Tratado de Lisboa, a 

elaboração das políticas da UE neste domínio tem vindo a desenvolver-se. Como vê o 

papel da UE na definição do futuro da política desportiva e podem, na sua opinião, 

identificar-se domínios específicos da política desportiva em que a UE deveria ponderar 

tomar medidas? 

 

Com efeito, as prioridades no domínio da juventude e do desporto estão bastante interligadas. 

Através da Estratégia para a Juventude, pretendemos «estabelecer contactos, ligar e capacitar 

os jovens», a fim de os envolver na vida democrática e de os aproximar da UE. Através dos 

nossos esforços para promover uma dimensão europeia do desporto, pretendemos chegar aos 
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membros marginalizados da sociedade, integrando-os em comunidades inclusivas, 

promovendo, ao mesmo tempo, um estilo de vida saudável para todos. 

A minha principal prioridade na política da juventude é garantir que mais jovens beneficiam 

das políticas e programas da UE e assegurar a igualdade de participação. Embora atualmente 

já consigamos chegar a muitos jovens através de intercâmbios e de vários formatos de 

diálogos, ainda estamos longe de chegar à maioria dos jovens europeus. Por conseguinte, 

temos de tornar as nossas políticas e programas mais inclusivos e conseguir que mais jovens 

participem, independentemente da sua origem, nível educativo ou meios financeiros. Já 

fizemos alguns progressos a este respeito. Por exemplo, reforçámos a dimensão local do 

Diálogo da UE com a Juventude e os jovens podem agora aderir facilmente às ações da UE, 

como o Corpo Europeu de Solidariedade ou a iniciativa DiscoverEU.  

A Estratégia da UE para a Juventude estabelece uma visão para as gerações mais jovens na 

Europa. Ajuda a identificar os desafios dos jovens e a forma como a UE pode ajudar a 

combatê-los. Concebe um quadro político que o programa Erasmus+, o Corpo Europeu de 

Solidariedade e a iniciativa DiscoverEU podem apoiar. Orienta as políticas nacionais de 

juventude dos Estados-Membros. Por último, mas não menos importante, a Estratégia da UE 

para a Juventude dá aos jovens a oportunidade de participarem na elaboração das políticas da 

UE. Com efeito, para garantir a participação dos nossos jovens, devemos não só proporcionar-

lhes uma plataforma para fazerem ouvir a sua voz. Devemos também ouvi-los atentamente e 

ter em conta as suas opiniões. Defenderei as suas ideias junto dos ministros no Conselho da 

Juventude quando forem necessárias medidas nos Estados-Membros. Utilizarei todos os 

instrumentos da minha carteira, desde a educação ao desporto e à cultura, em benefício dos 

jovens, respondendo às suas necessidades e preocupações. 

Quanto ao desporto, considero que a UE desempenha um papel cada vez mais importante. 

Ajudamos os Estados-Membros a identificar desafios comuns e a elaborar possíveis soluções 

em estreita cooperação com todas as partes interessadas e no pleno respeito da autonomia das 

organizações desportivas. Tenho quatro prioridades políticas claras neste domínio. Em 

primeiro lugar, proteger a integridade do desporto. Gostaria de ver progressos reais no tocante 

à luta contra a viciação de resultados desportivos. Contactarei a Presidência a breve trecho a 

fim de analisar a forma como a Convenção sobre a Manipulação de Competições Desportivas 

poderá ser desbloqueada, após anos de bloqueio. Mas a integridade do desporto não se limita 

à luta contra a viciação de resultados e a dopagem. Trata-se também de promover a boa 

governação, a transparência, a democracia e a igualdade de género nas organizações 

desportivas. Em segundo lugar, a tendência para a falta de atividade física é preocupante na 

Europa. Precisamos de explorar plenamente o impacto positivo do desporto na sociedade. O 

desporto une as pessoas, cria comunidades e mantém as pessoas saudáveis. Por conseguinte, 

tenciono aproveitar este potencial e utilizar o desporto para melhorar a saúde dos cidadãos 

europeus, mas também para promover a inclusão social e a igualdade de género. Em terceiro 

lugar, o desporto não é apenas benéfico para as nossas sociedades, mas também para a nossa 

economia. O setor do desporto contribui significativamente para a nossa competitividade e é 

um empregador importante. Quero, por conseguinte, utilizar o desporto como motor do 

crescimento económico, do emprego e da inovação. Em quarto lugar, sei que o Parlamento 

Europeu tem grande interesse em desenvolver o desporto recreativo. Será minha prioridade 

para os próximos meses debater a forma como podemos fazer ainda mais para apoiar as 

nossas organizações locais e regionais. Quero que esse seja o tema do nosso próximo Fórum 

Europeu do Desporto. 

 



 

9 
 

2. Coordenação no seio da Comissão 

Em muitos domínios da educação, cultura, juventude e desporto (competências digitais, 

cooperação internacional, Corpo Europeu de Solidariedade, Europa Criativa, etc.) a sua 

pasta sobrepõem-se à pasta de outros comissários e de um vice-presidente. De que forma 

tenciona assegurar uma abordagem coordenada na Comissão? Como se traduzirá esta 

coordenação e cooperação na elaboração das políticas? Como pretende assegurar que as 

atividades e iniciativas existentes no domínio da educação, da cultura, da juventude e do 

desporto sigam uma abordagem coordenada? O termo «inovação» figura na designação 

da sua pasta. Como pretende promover a inovação na educação, na cultura e nos setores 

criativos?  

 

Decorre claramente da carta de missão que, se for confirmada pelo Parlamento Europeu, serei 

a comissária responsável pela educação, cultura, juventude e desporto. Creio existir 

complementaridade com outras pastas, por exemplo com a do comissário indigitado Nicolas 

Schmit para o ensino e a formação profissionais e a educação de adultos, e com a da 

comissária indigitada Sylvie Goulard em matéria de ficheiros digitais e multimédia. No que 

diz respeito aos vice-presidentes indigitados, estes coordenarão domínios políticos, incluindo 

os que são abrangidos pela minha pasta. O sistema de vice-presidentes em matéria de direção 

e coordenação do trabalho de um grupo de comissários está já em vigor no âmbito da atual 

Comissão e provou ser uma forma eficaz de eliminar a compartimentação e o trabalho em 

todas as pastas e equipas.  

Naturalmente, trabalharei em estreita colaboração com os outros membros do Colégio, a fim 

de assegurar a complementaridade e a coerência das minhas atividades políticas com as suas 

atividades e para tirar partido das sinergias entre as nossas pastas.  

A palavra «inovação» no título da minha pasta reflete a sua natureza orientada para o futuro. 

Com efeito, a educação, a juventude, a cultura e o desporto estão estreitamente ligados à 

inovação. Na educação: a promoção de sistemas de ensino e formação inclusivos, baseados na 

aprendizagem ao longo da vida e orientados para a inovação constitui um dos objetivos do 

Espaço Europeu da Educação. A Recomendação do Conselho de 2018 sobre as competências 

essenciais inclui especificamente a «criatividade e inovação» para descrever os domínios em 

que conhecimentos, aptidões e atitudes específicos contribuem para o desenvolvimento de 

novas ideias ou abordagens. O Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia e as suas 

Comunidades de Conhecimento e Inovação proporcionam aos estudantes, empreendedores e 

inovadores empresariais os conhecimentos, as competências e as capacidades necessárias para 

transformar ideias em produtos ou serviços valiosos. No setor da juventude: não podemos 

ignorar as vozes dos jovens, não só porque serão os líderes de amanhã, mas também porque 

injetam novas ideias e inovações na elaboração de políticas. No que se refere à cultura: para 

2022, a Comissão propôs o lançamento de uma Comunidade do Conhecimento e da Inovação 

no domínio das indústrias culturais e criativas com o Instituto Europeu de Inovação e 

Tecnologia.  

  

3. Controlo parlamentar 

 

A dimensão digital, tanto da política de educação como da política de cultura, não é 

essencialmente abrangida pela sua esfera de competências, sendo da responsabilidade da 

Vice-Presidente indigitada Margrethe Vestager e da Comissária indigitada Sylvie 
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Goulard. No entanto, esta dimensão tem um impacto profundo na educação, na cultura 

e no audiovisual. Como tenciona assegurar que a Comissão CULT possa controlar o 

trabalho das referidas Comissárias durante o seu mandato? Como tenciona garantir que 

as resoluções parlamentares sejam tidas em conta na elaboração das políticas da 

Comissão? No que diz respeito aos programas do QFP que recaem no âmbito das suas 

competências, como pretende garantir que o Parlamento desempenhe um papel regular 

na determinação das opções políticas e orçamentais à medida que os programas forem 

evoluindo? 

 

Tendo eu própria sido deputada europeia, aprecio fortemente o importante papel que o 

Parlamento Europeu desempenha para assegurar o controlo democrático da legislação e dos 

programas da UE. É por essa razão que colaborarei regularmente com a Comissão CULT para 

organizar diálogos estruturados com o Parlamento sobre o mais recente estado da situação de 

dossiês importantes e sobre o estado de execução dos programas de financiamento. Tenciono 

também encetar um diálogo aberto sobre as futuras iniciativas políticas e partilhar as vossas 

propostas com os outros membros do Colégio para ver de que forma estas se poderão traduzir 

em políticas concretas. Em especial, tenciono trabalhar em estreita colaboração com a vice-

presidente executiva de Uma Europa Preparada para a Era Digital e a comissária responsável 

pelo Mercado Interno em domínios de interesse comum, buscando sinergias e evitando a 

compartimentação. No que diz respeito à evolução dos programas abrangidos pelas minhas 

competências, eu e os meus serviços asseguraremos sempre a plena transparência e 

forneceremos todas as informações necessárias para facilitar o papel determinante do 

Parlamento enquanto um dos dois ramos da autoridade orçamental.  

Creio que esta abordagem de cooperação desde o início é crucial para assegurar a satisfação 

das expectativas dos cidadãos e para a realização de ações concretas que tenham um impacto 

positivo nas suas vidas. Esta convicção não é apenas minha. Na sua carta de missão, a 

presidente eleita, Ursula von der Leyen, incumbiu todos os comissários indigitados de 

reforçarem a parceria especial da Comissão com o Parlamento Europeu. Trabalharei em 

estreita colaboração com o Parlamento Europeu, nomeadamente as comissões ITRE e CULT, 

bem como o STOA durante todo o meu mandato, e não tenho dúvidas de que a Comissão 

CULT desenvolverá mecanismos de cooperação construtiva semelhantes com todos os vice-

presidentes e comissários indigitados para assegurar o direito de escrutínio do Parlamento 

Europeu.  

 

Perguntas da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 

1. Quais são as principais prioridades políticas que tenciona levar a cabo no domínio que 

terá a ser cargo e que recai no âmbito das competências da Comissão ITRE, a saber, a 

investigação e a inovação? Quais são as iniciativas legislativas e não legislativas 

específicas, incluindo instrumentos financeiros, que se propõe levar a cabo para 

concretizar essas prioridades? Qual seria o teor principal dessas iniciativas e que 

calendário seguiriam? Concretamente, como tenciona aplicar na prática o princípio 

«One In, One Out» em relação a todas as propostas legislativas que abrangidas pelo seu 

pelouro?  

 

A minha primeira prioridade é garantir um acordo rápido relativamente às propostas 

legislativas pendentes, em especial os programas Horizonte Europa e fomentar na sua 

execução atempada. Tal inclui a continuação do processo de cocriação (ou seja, contando com 
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a participação dos cidadãos, das organizações da sociedade civil e dos utilizadores finais) no 

primeiro plano estratégico do Horizonte Europa, a criação das primeiras missões e a 

preparação de propostas legislativas para parcerias institucionalizadas. Tal inclui também a 

criação do Conselho Europeu da Inovação. Em função da evolução do quadro financeiro 

plurianual e da adoção do Horizonte Europa, estão previstas propostas legislativas para 

parcerias institucionalizadas, a adoção dos atos de execução do plano estratégico e do 

primeiro programa de trabalho do Horizonte Europa para 2020.  

Em segundo lugar, quero construir um verdadeiro Espaço Europeu da Investigação que 

congregue todos os esforços nacionais e europeus. Um Espaço Europeu da Investigação 

revitalizado deve promover a liderança científica da Europa, proporcionar uma elevada 

qualidade e circulação de conhecimentos, gerar uma massa crítica de investimento e fornecer 

soluções inovadoras e sustentáveis em todos os sistemas nacionais. Deve igualmente 

estimular as reformas nacionais em todos os domínios que requerem melhorias. A ciência 

aberta e a inovação aberta são políticas essenciais para realizar um verdadeiro espaço europeu 

da investigação. Quero reforçar as ligações com o Espaço Europeu da Educação, uma vez que 

as competências, a educação e a aprendizagem ao longo da vida são os principais motores da 

competitividade e da inovação da Europa, em prol do Pacto Ecológico Europeu e da 

transformação digital.  

Em terceiro lugar, estou convencida de que a investigação e a inovação são motores essenciais 

e facilitadores de um crescimento sustentável induzido pela inovação e são cruciais para 

concretizar muitas das prioridades mencionadas nas orientações políticas da presidente eleita, 

que vão desde o Pacto Ecológico Europeu até à luta contra o cancro, à mobilidade sustentável 

e inteligente, à soberania tecnológica, ao desenvolvimento de energias limpas, à poluição 

zero, a bem da saúde dos nossos cidadãos. É minha prioridade que a investigação e a inovação 

deem um contributo máximo para os nossos objetivos comuns através de uma agenda que 

permita transições ecológicas, económicas e sociais que integrem investimentos em 

investigação e inovação, reformas e regulamentação.  

Em quarto lugar, promoverei a cooperação internacional no domínio da educação, da 

investigação e da inovação, o que constitui um elemento importante no reforço do papel da 

União Europeia enquanto interveniente a nível mundial. O Horizonte Europa prosseguirá a 

cooperação estratégica com os principais parceiros através de ações específicas, em 

consonância com as prioridades da UE, e será mais proativo na procura de sinergias com 

outros programas da UE.    

Por último, estou empenhada em explorar com êxito os resultados dos nossos programas-

quadro da UE em matéria de investigação e inovação, o atual programa Horizonte 2020 e o 

futuro programa Horizonte Europa. Tal inclui o reforço da aceitação da investigação e da 

inovação, colaborando com os jovens inovadores e líderes locais e dando-lhes a oportunidade 

de se expandirem rapidamente, nomeadamente através do Conselho Europeu da Inovação. Tal 

inclui também a participação dos cidadãos no nosso programa, por exemplo através do projeto 

«Encontro entre a ciência e as regiões». 

A minha intenção é colaborar plenamente com o Parlamento, em particular a Comissão ITRE, 

mas também com os Estados-Membros, a comunidade de investigação, a sociedade civil e os 

outros comissários. A investigação e a inovação podem dar orientações para o futuro que 

queremos criar: sustentável, equitativo e próspero. Ao combinar a cocriação, o investimento, a 

regulamentação inteligente e a realização de reformas, quero demonstrar que a investigação e 

a inovação podem transformar grandes desafios em grandes oportunidades. 
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No que respeita ao princípio conhecido como «One In, One Out», a legislação da UE pode 

alcançar objetivos e proporcionar benefícios que os Estados-Membros, agindo separadamente, 

não conseguem alcançar. No entanto, para atingir os seus objetivos, a legislação da UE pode 

gerar encargos para os beneficiários finais ou para os utilizadores. O princípio «One In, One 

Out» reduzirá estes encargos: quer isto dizer que todas as propostas legislativas que 

introduzam novos encargos deverão dispensar as pessoas e as empresas de encargos 

equivalentes já existentes a nível da UE no mesmo domínio de intervenção. O princípio «One 

In, One Out» será aplicado através da análise do domínio de intervenção na sua globalidade, 

indo assim para além de cada ato legislativo que impõe novos encargos. Tal assegurará que os 

objetivos políticos globais são alcançados de forma eficiente e com um mínimo de encargos e 

que a Comissão tem sempre a possibilidade de agir quando necessário.   

- A sua carta de missão menciona apenas o objetivo de triplicar o orçamento para 

o programa Erasmus +. Pretende manter um objetivo orçamental ambicioso para 

o Programa-Quadro Horizonte Europa, de molde a financiar um maior número 

de projetos de excelência, aumentando assim a taxa de sucesso do atual 

programa, que é muito reduzida? Tenciona apoiar a posição do Parlamento 

relativa ao orçamento do Programa-Quadro Horizonte Europa cujo âmbito de 

aplicação foi alargado em relação ao seu antecessor?  

Na minha carta de missão, a investigação e a inovação são reconhecidas como um fator 

essencial para a competitividade europeia à escala mundial.  

 

O programa Horizonte Europa será fulcral na definição da direção, princípios e quadro para os 

investimentos da UE na I&I. No contexto global do QFP, o Horizonte Europa é o programa 

cujo orçamento recebeu um maior aumento para o próximo período de programação 2021-

2027, com um aumento de 26 %, num contexto de concorrência de prioridades e recursos 

limitados. Defenderei vigorosamente um orçamento ambicioso para o Horizonte Europa, uma 

vez que tal é indispensável para que a Europa cumpra os seus objetivos. Sem este programa, a 

Europa não será capaz de liderar a transição para uma economia com impacto neutro no clima 

e uma nova era digital. Agradeço a posição do Parlamento sobre o orçamento do Horizonte 

Europa. Este é o maior orçamento de sempre e reflete a nossa ambição coletiva e o 

compromisso de fazer da Europa um líder mundial, em especial na criação e difusão de 

conhecimentos e tecnologias de elevada qualidade. Reflete o valor acrescentado indiscutível 

do programa e o seu efeito de alavanca. Tal como solicitado pelo Parlamento durante as 

negociações do Horizonte Europa, acompanharemos de perto a questão do número excessivo 

de candidaturas e prestaremos informações sobre ela. 

 

 

- A sua carta de missão coloca maior ênfase na inovação do que na investigação de 

fronteira, o que também se reflete na designação concisa da pasta para que foi 

indigitada. Ora, o Conselho Europeu de Investigação (CEI), que apoia os 

cientistas europeus mais proeminentes, constitui uma das maiores histórias de 

sucesso dos dois últimos Programas-Quadro. Como pretende encontrar o 

equilíbrio certo ao longo de toda a cadeia de valor, desde as atividades de 

investigação científica fundamental até às ações próximas do mercado, tanto em 

projetos individuais como em projetos de colaboração, tal como solicitado pelos 

colegisladores no acordo provisório sobre o Horizonte Europa?  
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A investigação científica fundamental é um elemento essencial e uma condição importante 

para aumentar a capacidade de a União atrair os melhores cientistas, a fim de se tornar um 

polo de excelência mundial. A história da ciência mostra que a importância e o impacto de 

muitas grandes descobertas não foram imediatamente reconhecidas. É por isso que é essencial 

dar aos nossos cientistas uma certa liberdade de exploração das fronteiras do conhecimento. E 

é isso que o Conselho Europeu de Investigação (CEI) faz tão bem. O CEI seleciona os 

investigadores mais promissores com as ideias mais interessantes em qualquer domínio. Os 

beneficiários de subvenções do CEI produzem, portanto, resultados notáveis, apresentando e 

representando o melhor da ciência europeia. Em apenas alguns anos desde a sua criação, o 

CEI tornou-se o ponto de referência no tocante à excelência da investigação de fronteira na 

Europa e no resto do mundo, em todos os domínios da investigação. É um facto incontestável. 

A proposta do Horizonte Europa prevê precisamente a continuidade no que diz respeito à 

governação do CEI e propõe igualmente aumentar o financiamento do CEI para o próximo 

quadro financeiro plurianual, passando de 13,1 mil milhões de EUR para 16,6 mil milhões de 

EUR. Continuarei a lutar por recursos orçamentais suficientes para a investigação de fronteira 

no Horizonte Europa. O apoio à investigação de fronteira prosseguirá igualmente nos outros 

dois pilares. 

 

Velarei por que as partes que colaboram no programa sejam equilibradas entre diferentes 

níveis de maturidade tecnológica, abrangendo toda a cadeia de valor através do processo de 

planeamento estratégico. No programa de trabalho do Horizonte Europa, podemos encontrar o 

equilíbrio certo, tornando os tópicos de investigação individuais menos prescritivos e mais 

orientados para o impacto, aumentando assim a liberdade dos nossos potenciais beneficiários. 

Juntamente com a inovação, tal ajudará a União na sua transição para uma sociedade 

hipocarbónica, saudável, próspera e com impacto neutro no clima. 

Ao mesmo tempo, devemos garantir que a Europa esteja equipada com as infraestruturas de 

investigação de que necessita para levar a cabo tanto a investigação de fronteira como a 

produção de inovação. Quero ajudar os Estados-Membros a coordenarem melhor os seus 

investimentos para proporcionar aos cientistas os recursos de que necessitam para produzir 

novos conhecimentos, mas também para contribuir para a resolução dos desafios que 

enfrentamos. Para tal, é necessária uma maior cooperação entre as infraestruturas e as várias 

disciplinas. 

- Como tenciona assegurar a coordenação e interação com os comissários 

responsáveis por áreas políticas com uma importante componente em matéria de 

investigação, como a política industrial da UE, a política digital da UE, a política 

de defesa da UE, a política climática da UE, a política de transportes da UE, a 

política marítima da UE ou a política espacial da UE?  

A ciência apoia e informa a maioria dos domínios de intervenção da UE, uma vez que fornece 

novas tecnologias, cria espaço para a inovação social e a experimentação e proporciona novos 

conhecimentos e dados concretos para a elaboração de políticas. Se for confirmada no meu 

cargo de comissária, trabalharei em estreita colaboração com os outros membros do Colégio. 

Em especial, trabalharei em colaboração com a vice-presidente executiva de Uma Europa 

Preparada para a Era Digital no que diz respeito à inteligência artificial, à nova estratégia de 

longo prazo para o futuro industrial da Europa e à nova estratégia para as PME.  

A digitalização e as novas tecnologias estão a revolucionar o nosso modo de viver e trabalhar. 

Estamos no início de uma nova vaga de inovação de uma complexidade sem precedentes, 
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assistindo-se a uma concentração das vantagens da inovação e a um ritmo imparável de 

mudança. A transformação digital está a mudar rapidamente a vida dos cidadãos europeus e a 

exercer pressão sobre a competitividade das empresas europeias. É minha intenção garantir 

que a política a nível da UE em matéria de educação, investigação e inovação seja capaz de 

dar resposta a esta paisagem em rápida mutação, para que a Europa se torne um ator de 

primeiro plano a navegar na crista dessa onda.  

Se for caso disso, contribuirei para os trabalhos relativos ao Pacto Ecológico Europeu. A 

investigação e a inovação terão um papel fundamental na transição para uma economia 

circular e com impacto neutro no clima. 

As missões, em particular, como um instrumento novo e poderoso no Horizonte Europa, 

potenciarão a investigação e a inovação para proporcionar bens públicos num conjunto de 

políticas da UE. Tal reforçará as sinergias com outros domínios de intervenção, incluindo as 

políticas climática, digital e industrial. 

A cocriação e o planeamento estratégico constituem um instrumento importante para o efeito 

e asseguram também a coordenação e a interação com outros membros do Colégio em 

domínios que têm uma forte componente de investigação. A cocriação no âmbito do 

Horizonte Europa e da política de investigação e inovação da UE com todos os serviços da 

Comissão pertinentes ajudará a definir orientações estratégicas comuns para a investigação e a 

inovação e a concentrar melhor o seu impacto na realização dos nossos objetivos comuns. A 

cocriação aumentará a tónica e a integração da ação em futuros objetivos políticos de relevo 

para a sociedade (por exemplo, as alterações climáticas, a saúde dos cidadãos, a 

biodiversidade, a água potável, o ar limpo, a segurança alimentar, o ambiente, os oceanos 

saudáveis e a saúde das pessoas).  

- Tendo em conta a ambiciosa agenda para o clima apresentada pela Presidente 

eleita, como tenciona garantir que o Programa-Quadro Horizonte Europa 

respeite as exigências em matéria de integração das questões climáticas e 

contribua para os objetivos em matéria de clima estabelecidos para 2050, dada a 

atual dificuldade do Programa-Quadro Horizonte 2020 em cumprir o seu 

objetivo climático?  

 

O objetivo de fazer da Europa o primeiro continente sustentável e com impacto neutro no 

clima no horizonte 2050 é uma oportunidade única para modernizar as economias e as 

sociedades europeias e para as reorientar no sentido de um futuro sustentável. Tal nunca será 

possível sem um contributo muito forte dos investigadores e inovadores europeus, sem as suas 

descobertas fundamentais e as novas tecnologias, sem uma cooperação bem sucedida da 

indústria e do meio académico, sem a participação ativa e a adesão dos cidadãos, nem sem 

grandes mudanças comportamentais. Tudo isto exige um quadro europeu forte e eficaz em 

matéria de investigação e inovação.  

Estou determinada em contribuir, na medida do possível, para articular os investimentos em 

investigação e inovação com reformas e regulamentos e mobilizar uma resposta coletiva entre 

os serviços da Comissão, os Estados-Membros, as regiões, as empresas privadas de todas as 

dimensões, o meio académico e o público. Através da cooperação a todos os níveis, os 

instrumentos poderosos do nosso Programa-Quadro e a governação inovadora podem 

impulsionar as mudanças sistémicas necessárias para alcançar a neutralidade climática e 

assegurar uma transição económica ecológica e inclusiva.  
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A investigação e a inovação resultantes do Horizonte Europa permitirão acelerar as soluções a 

fim de alcançar os objetivos em matéria de clima para 2030 e 2050. A investigação sobre as 

alterações climáticas é uma componente importante do Horizonte Europa e abrange diversos 

temas e ações que vão além do polo «Clima, Energia e Mobilidade». Quatro das cinco áreas 

de missão acordadas no Horizonte Europa apoiam diretamente um Pacto Ecológico: 

Adaptação às alterações climáticas; oceanos, mares, águas costeiras e interiores saudáveis; 

cidades com impacto neutro no clima e cidades inteligentes; e saúde dos solos e alimentação. 

Tal terá igualmente um efeito de mobilização noutras partes do programa, como o pilar 

«Excelência Científica». A transição climática exigirá o desenvolvimento de medidas de 

adaptação e de atenuação, para as quais só a investigação e a inovação podem fornecer 

elementos de prova. A agregação de múltiplas disciplinas científicas, de diferentes setores 

industriais e de diferentes tipos de intervenientes criará um forte impulso para encontrar 

soluções inovadoras necessárias para alcançar os nossos objetivos em matéria de clima. 

Precisamos, naturalmente, de meios orçamentais igualmente ambiciosos para apoiar esta 

transição, tal como proposto pela Comissão. Além disso, a Comissão propôs reservar pelo 

menos 25 % das despesas para apoiar os objetivos climáticos no quadro financeiro plurianual 

para o período 2021-2027. Para o Horizonte Europa, esta percentagem será de, pelo menos, 

35 %. Certificar-me-ei de que os meus serviços irão acompanhar continuamente o estado de 

aplicação deste objetivo e disponibilizar estes dados em linha de forma acessível ao público. 

Além disso, apresentarei um relatório sobre o impacto climático que estamos a alcançar 

através do Horizonte Europa e atuarei imediatamente caso haja lacunas a colmatar. 

 

- De acordo com o artigo 179.º do TFUE, a União tem por objetivo a realização de 

um espaço europeu da investigação e o fomento da sua competitividade. Que 

medidas e, eventualmente, iniciativas legislativas prevê para revitalizar o espaço 

europeu da investigação e permitir que a UE se afirme como um parceiro de 

excelência na cena mundial? Em especial, por que meios concretos pretende 

atrair para a UE talentos de todo o mundo e minorar novas «fugas de cérebros»? 

Como irá colmatar o fosso existente entre os Estados-Membros da UE no que se 

refere ao desempenho em matéria de investigação e inovação?  

A minha ambição é revitalizar o Espaço Europeu da Investigação (EEI), tanto para o adaptar à 

sua finalidade num ambiente em evolução global como para fazer face aos seus desafios de 

longa data. Nos próximos meses, gostaria de trabalhar com o Parlamento Europeu e os 

Estados-Membros em prol de uma visão moderna e prospetiva para o EEI. É minha ambição 

ligar o EEI à educação e à inovação como parte de uma política de conhecimento mais ampla, 

nomeadamente através da alteração dos incentivos e sistemas de recompensa e da melhoria 

das ligações aos ecossistemas de inovação. Tal oferece uma grande oportunidade, uma vez 

que são domínios políticos que precisam de interagir e de trocar informações entre si, a fim de 

criar um círculo virtuoso de conhecimentos que contribua para o bem-estar da nossa 

sociedade e para (re)criar uma relação de confiança entre o mundo da ciência/investigação e a 

sociedade.  

No que diz respeito à fuga de cérebros, tal como referido nas orientações políticas da 

presidente eleita, há que promover a igualdade de oportunidades em todas as partes da 

Europa. Tal também se aplica aos investigadores europeus. Atualmente, enfrentamos muitas 

diferenças, por exemplo, nas condições de trabalho dos investigadores, na disponibilidade de 

vagas e no acesso ao financiamento. A fim de abordar todos estes fatores, bem como para 
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atrair e manter talentos, são necessárias medidas para promover normas comuns para os 

investigadores e as instituições na Europa.  

Graças às medidas de alargamento do Horizonte 2020, ao Semestre Europeu e ao mecanismo 

de apoio a políticas, as condições de trabalho dos investigadores melhoraram. No contexto de 

uma nova iniciativa do Espaço Europeu da Investigação, tenciono prestar especial atenção à 

questão da fuga de cérebros. 

Para começar, a Europa deve ser um local de trabalho atrativo para os investigadores. Como 

acordado durante as negociações para o Horizonte Europa, a Comissão realizará um estudo 

sobre este tema que servirá de base para novas medidas. Além disso, como solicitado pelo 

Parlamento, a Comissão começará a acompanhar a evolução dos salários dos investigadores, 

com vista a formular recomendações para uma ação coordenada. O novo conjunto de medidas 

de alargamento irá, além disso, proporcionar um novo conjunto de instrumentos para 

desenvolver novas soluções passíveis de ampliação. O trabalho em estreita colaboração com a 

vice-presidente indigitada Dubravka Šuica oferecerá novas oportunidades para as zonas mais 

afetadas pela fuga de cérebros. 

No que diz respeito ao fosso em matéria de inovação, distingo quatro linhas de ação para o 

futuro no âmbito da minha pasta, com o objetivo de apoiar as regiões com fraco desempenho. 

Em primeiro lugar, no âmbito do Horizonte Europa, uma parte consagrada ao alargamento da 

participação e à difusão da excelência representará, pelo menos, 3,3 % do orçamento total, ou 

seja, três vezes mais do que no Horizonte 2020. Esta parte do programa baseia-se na 

experiência do programa Horizonte 2020 e, graças ao Parlamento Europeu, tem também 

novos instrumentos para promover as participações com base na excelência provenientes de 

todos os Estados-Membros, incluindo os Estados-Membros com fraco desempenho; para 

facilitar as relações de colaboração no âmbito da investigação e inovação europeias; e para 

estimular a circulação de cérebros na Europa. Em segundo lugar, o desenvolvimento do 

Espaço Europeu da Investigação contribuirá também para a redução das disparidades 

nacionais, por exemplo, colocando a tónica em aspetos específicos do fosso em matéria de 

inovação, como a questão da fuga de cérebros. Em terceiro lugar, é necessário continuar a 

apoiar os Estados-Membros nas suas reformas nacionais, por exemplo, através do Semestre 

Europeu e do mecanismo de apoio a políticas, ou apoiando iniciativas regionais como a 

iniciativa BIOEAST. Por último, o Horizonte Europa, por si só, não será suficiente para 

superar as disparidades em matéria de tecnologia, inovação e excelência entre os Estados-

Membros e a reduzida integração de alguns sistemas de I&I dos Estados-Membros no 

ecossistema europeu da inovação. Precisamos de reforçar as sinergias ao nível dos programas 

e das políticas. Em especial, as sinergias entre o Horizonte Europa e os nossos fundos de 

coesão serão cruciais para eliminar as diferenças no domínio da I & I. 

 

-  No que diz respeito à dimensão externa da investigação, com que países terceiros 

tenciona cooperar prioritariamente e em que domínios temáticos? Pretende que o 

grau de cooperação aberta seja idêntico ao longo de toda a cadeia de valor, desde 

a investigação científica fundamental até às atividades inovadoras próximas do 

mercado? Tenciona promover a reciprocidade junto dos parceiros de cooperação 

da União em todo o mundo? Considera que a política de associação a várias 

velocidades, proposta pelo seu antecessor, é suscetível de tornar o Programa-

Quadro mais complicado para os participantes?  
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A abordagem da UE em matéria de investigação e inovação tem assumido tradicionalmente 

duas vertentes. Em primeiro lugar, a abertura ao mundo para permitir aos nossos 

investigadores e inovadores europeus maximizarem a sua interação com os melhores cérebros 

à escala mundial e os conhecimentos científicos e tecnológicos mais recentes, bem como para 

enfrentar em conjunto os desafios globais. Em segundo lugar, as atividades orientadas pela 

UE com países parceiros selecionados, sendo que a seleção de países e temas de cooperação 

internacional neste domínio depende dos interesses da UE e dos benefícios mútuos que dela 

se retiram.   

A participação em programas da União pode ser considerada um instrumento da política da 

União para a cooperação com países terceiros num contexto político mais amplo.  

Atendendo a que as conversações sobre as condições de associação estão em curso, é 

demasiado cedo para dizer que países acabarão por ser associados ao programa Horizonte 

Europa, a forma mais próxima de cooperação com um país parceiro internacional. No que diz 

respeito ao Horizonte Europa, é provável que procuremos a plena associação para os países do 

Espaço Económico Europeu, do alargamento da UE e da vizinhança europeia.  

Para além dos países do Espaço Económico Europeu, do alargamento e da vizinhança, os 

países terceiros só podem participar no Horizonte Europa se o programa assim o autorizar 

expressamente.  

Quero promover uma relação de abertura recíproca com os nossos parceiros internacionais 

tirando o máximo partido do efeito de alavanca que os nossos instrumentos podem aplicar, 

garantido assim o multilateralismo e a abertura em concomitância com uma negociação 

assertiva em prol de condições equitativas a nível mundial.  

Contudo, o Horizonte Europa deve-nos permitir prosseguir uma cooperação estrategicamente 

orientada e restringir a abertura quando ditada pelos interesses estratégicos da UE. Dispomos 

de instrumentos de programação para salvaguardar os interesses da UE, nomeadamente 

limitando a participação em determinadas ações aos Estados-Membros, estabelecendo 

critérios de elegibilidade e obrigações adicionais em matéria de exploração para assegurar que 

as transferências, licenças e exploração são benéficas para a União. Por exemplo, o chamado 

«Accelerator» do Conselho Europeu de Inovação, concebido para promover a inovação 

radical geradora de mercados e a expansão das empresas, recorrerá a tais instrumentos. 

Fomentando o empenho estratégico e a reciprocidade com os parceiros mundiais, podemos 

produzir um impacto mais consonante com os interesses da UE, mantendo a competitividade, 

enfrentando os desafios societais globais, apoiando as políticas externas da União e 

promovendo as nossas prioridades e os nossos valores no mundo. 

 

- O acordo provisório sobre o Programa-Quadro Horizonte Europa inclui o 

compromisso da Comissão Europeia no sentido de proceder a um intercâmbio 

substantivo com o Parlamento Europeu ao longo do processo de planeamento 

estratégico. Como tenciona organizar este intercâmbio substantivo? 

Compromete-se a estabelecer, em conjunto com o Parlamento, um processo que 

garanta que todas as informações relativas ao planeamento estratégico do 

Programa-Quadro Horizonte Europa cheguem ao Parlamento de forma 

estruturada, atempada e regular? Além disso, como tenciona assegurar a 

apresentação periódica de relatórios ao Parlamento Europeu sobre a execução do 
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programa, os projetos financiados e o seu impacto, a fim de permitir um 

escrutínio parlamentar rigoroso?  

 

Durante as negociações interinstitucionais sobre o Horizonte Europa, a Comissão apresentou 

uma declaração relativa à consulta alargada do Parlamento: «Mediante pedido, a Comissão 

tenciona trocar pontos de vista com a comissão competente do Parlamento Europeu sobre: (i) 

a lista dos potenciais candidatos a parcerias com base nos artigos 185.º e 187.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia, que serão abrangidos por avaliações de impacto 

(iniciais); (ii) a lista das missões provisórias identificadas pelos comités de missão; (iii) os 

resultados do Plano Estratégico antes da sua adoção formal e (iv) apresentando e partilhando 

documentos relacionados com os programas de trabalho.» Comprometo-me a dar a esta 

declaração o maior efeito dentro dos parâmetros dos acordos em vigor e dos atos jurídicos 

pertinentes.  

Com base no Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia, também são enviados ao Parlamento Europeu os documentos pertinentes para o 

grupo de peritos da Comissão poder atuar como uma formação estratégica «sombra» do 

Comité do Programa Horizonte Europa, criado com o fito de ajudar a preparar o primeiro 

plano estratégico. Continuaremos a fazê-lo até ao termo das funções deste grupo de peritos. 

Posteriormente, e no que diz respeito ao funcionamento das formações do Comité do 

Programa Horizonte Europa, velarei por que sejam disponibilizadas ao Parlamento Europeu 

as ordens de trabalhos das reuniões dos comités; os projetos de atos de execução sobre os 

quais os comités são chamados a emitir parecer; e as informações sobre os projetos finais de 

atos de execução após o envio do parecer das comissões. 

Continuaremos a fazê-lo até ao termo das funções deste grupo de peritos. Posteriormente, e no 

que diz respeito ao funcionamento das formações do Comité do Programa Horizonte Europa, 

velarei por que sejam disponibilizadas ao Parlamento Europeu, através do Registo da 

Comitologia, as ordens de trabalhos das reuniões dos comités, os projetos de atos de execução 

sobre os quais os comités são chamados a emitir parecer e as informações sobre os projetos de 

atos de execução definitivos após a emissão do parecer dos comités. 

Estou plenamente disponível, assim como o estão os meus serviços, para me reunir 

regularmente com a vossa comissão ou outra instância que considerem adequada a fim de dar 

conta dos progressos recentes e para escutar os vossos pontos de vista. Em especial, gostaria 

de conhecer os vossos pontos de vista sobre potenciais parcerias institucionalizadas com base 

nos artigos 185.º e 187.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, as missões 

provisórias identificadas pelos conselhos de missão e o projeto de plano estratégico antes da 

sua adoção formal. Regozijo-me com a perspetiva de vir a realizar intercâmbios substantivos 

neste domínio.   

 

A Comissão assegura a plena transparência da execução do programa através do painel do 

programa Horizonte. O painel dá acesso público a informações em tempo real sobre os 

projetos e os seus resultados, a estatísticas que abrangem a globalidade do programa e a 

perspetivas específicas de iniciativas importantes, como o Conselho Europeu da Inovação. 

Além disso, a novidade do Horizonte Europa no atinente às principais vias de impacto 

permitirá que eu e os meus serviços efetuemos uma análise clara e exaustiva dos nossos 

progressos em termos do impacto científico, económico e social do programa-quadro, tanto 

no seu conjunto como em cada uma das suas partes, análise essa que pretendemos trazer ao 

vosso conhecimento.  
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2. Como tenciona garantir, a título pessoal, a boa qualidade das propostas legislativas, a 

plena transparência das atividades de lobbying (dirigidas a si e aos seus serviços) e a 

consulta coerente e equilibrada de todas as partes interessadas, tendo igualmente em 

conta a necessidade de realizar avaliações de impacto exaustivas, em especial no que diz 

respeito ao impacto de todas as propostas legislativas nas PME?    

 

Estou convicta de que a UE deve atuar onde a investigação e a inovação são mais importantes, 

onde pode proporcionar o maior valor acrescentado e onde pode transformar a Europa. No 

espírito do Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor», é com expectativa que aguardo a 

oportunidade de trabalhar em estreita colaboração com o Parlamento Europeu para melhorar a 

base factual dos programas e das propostas legislativas da UE, para além de que reitero o meu 

empenho em matéria de transparência e do fluxo de informações entre as duas instituições. 

Em estreita colaboração com o vice-presidente das Relações Interinstitucionais e Prospetiva, 

velarei pela nossa plena adesão à era digital, utilizando os progressos mais recentes no 

domínio da inteligência artificial e dos megadados a fim de obter as melhores informações 

necessárias para a conceção das nossas políticas futuras. Neste contexto, gostaria de salientar 

que podemos contar com as competências científicas internas da Comissão, incluindo o 

Centro Comum de Investigação, o serviço científico e o gestor de conhecimento da Comissão 

e o Mecanismo de Aconselhamento Científico. 

 

Como é óbvio, qualquer nova proposta de iniciativa de forte impacto será objeto de uma 

sólida avaliação de impacto e analisada pelo Comité de Controlo da Regulamentação, um 

organismo independente – é esse o caso das atuais propostas do Horizonte Europa, que espero 

que venham a ser plenamente aprovadas com o vosso apoio. Estamos igualmente a realizar 

pela primeira vez avaliações de impacto coordenadas de doze candidaturas a parcerias 

europeias, que estarão na base de eventuais propostas legislativas. Quero garantir que 

tomamos medidas que promovam sinergias e maximizem o seu impacto na consecução dos 

nossos objetivos societais.  

 

Estou empenhada em garantir que a abordagem das novas propostas legislativas seja aberta e 

cooperativa desde o início. As consultas das partes interessadas continuarão a ser um 

elemento importante de cada parte do ciclo político desde a conceção das políticas até ao 

acordo legislativo final e, posteriormente, no acompanhamento e avaliação das políticas. 

Esforçar-me-ei por tornar o acompanhamento contínuo uma parte do processo, para além das 

avaliações ex post e intercalares. Pretendo garantir que todas as partes participam neste 

processo, desde investigadores a inovadores, de cidadãos a PME, de universidades a 

fundações. Continuarei a publicar todas as informações relativas a reuniões com partes 

interessadas e representantes de grupos de pressão no registo obrigatório de lobistas. 

 

Quero igualmente garantir que utilizamos os nossos instrumentos da iniciativa «Legislar 

Melhor» para conceber legislação que fomente a inovação original, capaz de produzir não só 

benefícios económicos, mas também, e sobretudo, benefícios sociais e ambientais para todos 

os europeus, com a plena participação da sociedade civil e tomando em conta o impacto na 

inovação ao longo de todo o ciclo político. Há que analisar a inovação como parte integrante 

dos nossos instrumentos de política regulamentar (avaliações de impacto, avaliações e 

consultas das partes interessadas), pelo que abordarei com o vice-presidente executivo 

indigitado para as relações interinstitucionais a melhor forma de o fazer. Um quadro 
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regulamentar previsível e favorável à inovação será fundamental não só para alcançar os 

objetivos de sustentabilidade, mas também para reforçar a competitividade da Europa e 

estimular o crescimento. 

 

3. Como irá, juntamente com os seus serviços, assegurar uma cooperação reforçada com 

a Comissão ITRE? Que medidas concretas tenciona tomar para garantir que a 

Comissão ITRE disponha, em tempo útil e de forma pró-ativa, as mesmas informações 

que o Conselho e os Estados-Membros, no concernente às iniciativas legislativas 

previstas ou a outras iniciativas importantes? Como irá facilitar o controlo por parte da 

Comissão ITRE dos procedimentos legislativos e não legislativos, fornecer numa fase 

inicial todas as informações necessárias sobre a preparação de atos legislativos, atos 

delegados e atos de execução e facilitar o acompanhamento da respetiva aplicação? 

Como tenciona assegurar que a Comissão ITRE seja devidamente informada e 

implicada em eventuais acordos internacionais no seu domínio de intervenção?  

Velarei por que o Parlamento Europeu e a Comissão ITRE, em particular, sejam plenamente 

informados, em simultâneo com o Conselho, sobre quaisquer desenvolvimentos importantes. 

Estou totalmente disponível para participar nas reuniões da vossa comissão numa base regular 

e para trocar pontos de vista no âmbito do diálogo estruturado. 

Os meus serviços comprometem-se a fornecer informações atualizadas e explicações 

pormenorizadas sobre os atos legislativos, não legislativos, delegados e de execução, 

inclusivamente no que diz respeito à sua execução.    

O Entendimento Comum sobre Atos Delegados (anexo ao Acordo Interinstitucional sobre 

Legislar Melhor de 2016) prevê a transmissão do planeamento indicativo dos atos delegados e 

a informação atempada do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o trabalho dos grupos de 

peritos que ajudam a Comissão na preparação de atos delegados. Criado em 2017, o Registo 

Interinstitucional dos Atos Delegados presta informações sobre todo o ciclo de vida dos atos 

delegados, desde o planeamento à publicação, permitindo assim que o Parlamento Europeu 

seja plenamente atualizado sobre o trabalho da Comissão neste domínio. Da mesma forma, o 

Registo da Comitologia fornece informações sobre as reuniões dos comités de comitologia: 

sempre que um comité se reúne para discutir um projeto de ato de execução, o Parlamento 

Europeu é ativamente informado. Uma nova versão deste registo fornecerá, em breve, 

informações adicionais, nomeadamente sobre o planeamento dos atos de execução que serão 

publicados para obtenção de reações.  

Permaneço absolutamente empenhada em manter o Parlamento informado de quaisquer 

intenções de encetar e fazer avançar negociações com vista a acordos de associação para o 

programa Horizonte Europa e de renovar acordos de cooperação científica e tecnológica. 

Respeitarei em pleno as prerrogativas do Parlamento Europeu nos termos do artigo 218.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e atuarei em conformidade com o dever 

de cooperação leal mútua no exercício dos compromissos que a Comissão assumiu no âmbito 

do acordo interinstitucional. As informações relativas a acordos internacionais, tanto acordos 

de cooperação científica e tecnológica como acordos de associação no âmbito do programa 

Horizonte Europa, serão facultadas à Comissão ITRE de forma proativa e regular. Em 

particular, gostaria que a prestação de informações atualizadas sobre os acordos internacionais 

passasse a constituir um ponto habitual da ordem de trabalhos nas reuniões com a Comissão 

ITRE. 


