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Assunto: Programação conjunta de investigação na Europa:

a) Lançamento da iniciativa-piloto de programação conjunta consagrada à luta 
contra as doenças neurodegenerativas, com especial destaque para a doença de 
Alzheimer

b) Progressos na programação conjunta e caminho a seguir
– Conclusões do Conselho

Junto se enviam, à atenção das delegações, as conclusões do Conselho sobre programação conjunta 

de investigação na Europa adoptadas pelo Conselho (Competitividade) na sua reunião 

de 3 de Dezembro de 2009.
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ANEXO

CONCLUSÕES DO CONSELHO RELATIVAS À PROGRAMAÇÃO CONJUNTA DA 
INVESTIGAÇÃO NA EUROPA

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

RECORDANDO

· O Livro Verde da Comissão de 4 de Abril de 2007, intitulado "O Espaço Europeu da 

Investigação: novas perspectivas"1, em que um dos principais objectivos consistia em 

assegurar a coerência dos programas nacionais e regionais de investigação, bem como das 

prioridades sobre questões relacionadas com os principais desafios ou oportunidades sociais 

relevantes para todos os países, ou muitos deles, o que requer uma nova abordagem no 

tocante aos esforços em matéria de investigação para além da capacidade dos Estados-

-Membros a nível individual;

· O seu documento sobre as questões-chave de 25 de Fevereiro de 20082, em que incitava os 

Estados-Membros e a Comissão a continuarem a desenvolver iniciativas para uma 

programação conjunta da investigação nos domínios em que tal se afigure oportuno, 

permitindo uma abordagem mais estratégica e bem estruturada ao lançamento de novos 

programas conjuntos e de convites comuns à apresentação de projectos;

· As conclusões do Conselho Europeu de 13 e 14 de Março de 20083, que lançaram o novo 

ciclo da Estratégia de Lisboa renovada para o Crescimento e o Emprego (20082010) e 

confirmaram que, para explorar plenamente o potencial de inovação e de criatividade dos 

cidadãos europeus, deve ser dada uma atenção especial a novas iniciativas no sentido de uma 

programação conjunta da investigação;

  
1 8322/07.
2 6933/08.
3 7652/1/08 REV 1.
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· A comunicação da Comissão de 15 de Julho de 2008, intitulada "Para uma programação 

conjunta em investigação: trabalhar em conjunto para enfrentar mais eficazmente os desafios 

comuns"4, que apela ao lançamento de um processo conduzido pelos Estados-Membros a fim 

de  intensificarem a sua cooperação no domínio da I&D para fazer frente aos grandes desafios 

sociais à escala europeia ou à escala mundial, em que a investigação pública desempenha um 

papel essencial;

· As suas conclusões de 26 de Setembro de 2008, intitulada "Um empenhamento comum dos 

Estados-Membros contra as doenças neurodegenerativas, em especial a doença de 

Alzheimer"5, que reconheceram que as actividades de I&D relacionadas com a doença de 

Alzheimer constituem um bom exemplo para pôr à prova formas inovadoras da partilha de 

perícias nacionais e de recursos numa base voluntária, no âmbito de objectivos comuns à 

escala europeia, e convidaram os Estados-Membros e a Comissão a criarem um fórum que 

reúna os principais intervenientes da investigação europeia, a tomarem em consideração os 

planos nacionais em vigor para combater a doença de Alzheimer e para explorar propostas de 

empenhamento por parte dos Estados-Membros para estabelecerem uma colaboração mais 

estreita e mais forte nesta área.

· As suas conclusões de 2 de Dezembro de 2008, sobre a programação conjunta da investigação 

na Europa em resposta aos grandes desafios sociais6, que criaram uma formação específica do 

CREST, o Grupo de Alto Nível para a Programação Conjunta (GPC), tendo em vista 

identificar e concretizar a primeira lista de um número limitado de temas de programação 

conjunta. O Conselho reconheceu ainda as doenças neurodegenerativas como uma área em 

que a programação conjunta constituiria uma mais valia para os actuais e fragmentados 

esforços dos Estados-Membros em matéria de investigação, bem como a necessidade de 

lançar uma Iniciativa de Programação Conjunta piloto consagrada à luta contra essas doenças, 

com especial destaque para a doença de Alzheimer, e convida a Comissão a apresentar uma 

proposta em preparação para o seu lançamento o mais rapidamente possível em 2009.

  

4 11935/08.
5 13668/08.
6 16775/08.
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a) LANÇAMENTO DA INICIATIVA-PILOTO DE PROGRAMAÇÃO CONJUNTA CONSAGRADA À LUTA 

CONTRA AS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS, COM ESPECIAL DESTAQUE PARA A DOENÇA 

DE ALZHEIMER

1. TOMA NOTA de que o número de pessoas que sofrem de doenças neurodegenerativas na 

Europa é estimado em 8,67 milhões, em que a doença de Alzheimer constitui a vasta maioria 

dos casos. SALIENTA ainda que as doenças neurodegenerativas representam uma das 

principais causas de incapacidade nos idosos e que se prevê aumento drástico do número de 

pessoas que sofrem destas doenças para 2020, devido ao aumento da esperança de vida e à 

diminuição do rácio entre população activa e reformados;

2. Pelo facto de isto resultar num maior ónus para os doentes, suas famílias e prestadores de 

assistência e colocar desafios futuros substanciais para os sistemas de saúde dos Estados-

-Membros, em termos de custos e de organização, RECONHECE que os Estados-Membros 

assumiram a necessidade de adoptar estratégias e planos nacionais específicos para a doença 

de Alzheimer e doenças afins, a fim de aliviar os encargos para a sociedade em geral e para 

os sistemas de saúde. 

3. RECONHECE que há uma consciência crescente de que o impacto das doenças 

neurodegenerativas na população da Europa atinge uma tal dimensão que nenhum Estado-

-Membro é capaz de resolver o problema isoladamente. Os Estados-Membros beneficiariam 

portanto com a coordenação das suas acções de forma a desenvolver uma resposta mais forte, 

mais bem coordenada e mais eficaz a nível europeu.

  
7 Número de doentes europeus afectados pelas quatro doenças neurodegenerativas mais 

prevalecentes (doença de Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e 
doença de Huntington)
Fontes: DA:
http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/echi/docs/dementia2_en.pdf; DP:
Von Campenhausen S. et al, European neuropsychopharmacology 2005, vol. 15, no 4, pp. 
473-490; ELA: Sítio web Orphanet: http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php; e 
Logroscino G et al, J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009 Aug 25 [E-pub pré-publicação]; DH:
Sítio web Orphanet:  http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php.
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4. ACOLHE FAVORAVELMENTE a comunicação da Comissão relativa a uma iniciativa 

europeia sobre a doença de Alzheimer e outras demências8 e as recomendações da Comissão 

sobre o lançamento da Iniciativa de Programação Conjunta (IPC) consagrada à luta contra as 

doenças neurodegenerativas, com especial destaque para a doença de Alzheimer9 e, nesse 

contexto, SALIENTA que a programação conjunta no domínio das doenças 

neurodegenerativas contribuirá para a redução da fragmentação dos esforços de investigação 

nesta área e incentivará a reunião de competências, conhecimentos e recursos, com vista a 

progredir na investigação sobre prevenção, diagnóstico e tratamento e a aliviar o fardo das 

doenças neurodegenerativas para os doentes, para quem deles cuida e para a sociedade. Neste 

contexto, CONVIDA igualmente a Comissão a oferecer o seu apoio à implementação da 

presente iniciativa e a evitar a duplicação de esforços na implementação do Programa-

-Quadro;

5. CONVIDA os Estados-Membros a:

i. Desenvolverem uma visão comum sobre o modo como a cooperação e a coordenação 

no domínio da investigação a nível europeu podem melhorar o conhecimento, a 

prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças neurodegenerativas, em especial 

da doença de Alzheimer, a fim de assegurar a eficácia dos esforços conjuntos dos 

Estados-Membros na luta contra as doenças neurodegenerativas.

ii. Desenvolverem uma agenda de investigação estratégica que estabeleça as necessidades 

de investigação a médio e longo prazo na área das doenças neurodegenerativas, em 

especial da doença de Alzheimer. A agenda de investigação estratégica deve ser 

desenvolvida no sentido de um plano de execução que estabeleça prioridades e 

calendários e especifique as acções, instrumentos e recursos necessários para a sua 

execução.

  
8 12392/09.
9 12382/09.
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ii.1. Poderão ser consideradas as seguintes acções, de acordo com as necessidades da 

agenda de investigação estratégica, como parte de um plano de implementação:

a) Identificar e trocar informações sobre programas e actividades de investigação 

nacionais relevantes; 

b) Reforçar as capacidades conjuntas de prospecção e de avaliação tecnológica a 

nível da investigação fundamental e médica e da investigação sobre serviços de 

saúde e sociais;

c) Identificar áreas ou actividades de investigação que beneficiariam com a 

coordenação ou a realização de convites conjuntos à apresentação de propostas ou 

com a reunião de recursos em áreas como o desenvolvimento de novas estratégias 

de prevenção e tratamento, novas tecnologias de imagiologia e biomarcadores;

d) Proceder ao intercâmbio de recursos informativos e melhores práticas em áreas 

como a comparação de sistemas de saúde, nomeadamente em contextos de 

cuidados de longa duração e de cuidados informais;

e) Definir as modalidades da investigação a realizar conjuntamente nas áreas atrás 

identificadas;

f) Partilhar, quando adequado, estudos e infra-estruturas de investigação existentes 

ou desenvolver, em coordenação, novas infra-estruturas em áreas como registos, 

biobancos para amostras de sangue e tecidos ou o desenvolvimento de modelos 

animais para o estudo destas doenças;

g) Desenvolver novas ferramentas de diagnóstico, em especial de diagnóstico 

precoce;

h) Criar redes de centros dedicados à investigação sobre doenças neurodegenerativas 

em áreas como ensaios clínicos, normalização dos critérios de diagnóstico e 

instrumentos de diagnóstico.
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i) Conforme adequado, envolver representantes de organizações de doentes e de 

cuidados, bem como de prestadores de serviços de saúde, nesta iniciativa-piloto, 

incluindo agentes do sector privado;

j) Identificar medidas eficazes para assegurar a optimização da divulgação e da 

utilização dos dados da investigação.

iii. Apoiar activamente as actividades da recém-criada estrutura de gestão no domínio das 

doenças neurodegenerativas, em especial da doença de Alzheimer, mandatada para 

estabelecer condições, regras e procedimentos comuns em matéria de cooperação e 

coordenação e para acompanhar a execução da agenda de investigação estratégica.

iv. Implementar em conjunto a AEI, incluindo através dos seus programas de investigação 

nacionais ou outras actividades de investigação a nível nacional.

v. Cooperar com a Comissão com vista a explorar a possibilidade de iniciativas da sua 

parte para prestar assistência aos Estados-Membros no desenvolvimento e execução da 

agenda de investigação comum.

6. CONVIDA a Comissão a:

i. Actuar como facilitadora através da apresentação de medidas ad-hoc e complementares 

a fim de apoiar a iniciativa-piloto de programação conjunta. Essas medidas devem 

incluir o apoio à estrutura de gestão e o estabelecimento da agenda de investigação 

estratégica, o fornecimento de dados, a informação e a análise sobre o estado da técnica 

neste domínio nos Estados-Membros e a nível europeu.

ii. Estudar a melhor forma de contribuir com medidas complementares para a agenda de 

investigação estratégica e para o seu plano de execução através de instrumentos de 

financiamento da UE.
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iii Estudar formas possíveis de consulta e cooperação nesta matéria com agrupamentos 

cientificamente avançados a nível internacional.

iv. Manter regularmente informados o Conselho e o Parlamento Europeu dos progressos e 

resultados da presente IPC.

b) PROGRESSOS NA PROGRAMAÇÃO CONJUNTA E CAMINHO A SEGUIR

1. CONGRATULA-SE com os progressos realizados a nível do Grupo de Alto Nível para a 

Programação Conjunta (GPC), identificando e concretizando a primeira série de temas de IPC 

tendo em vista a adopção, a seu devido tempo, de IPC pelo Conselho. Trata-se dos três temas 

seguintes:

– Agricultura, segurança alimentar e alterações climáticas

– Saúde, nutrição e prevenção de doenças relacionadas com a alimentação

– Património cultural, alterações climáticas e segurança;

2. SALIENTA a importância de continuar o processo de identificação dos temas de IPC a nível 

do GPC e, neste contexto, INCENTIVA os Estados-Membros a prosseguirem os esforços 

conjuntos para identificarem respostas comuns e concertadas aos desafios sociais noutros 

temas, bem como a trabalharem sobre as condições de enquadramento durante o 

desenvolvimento e implementação das IPC;

3. REAFIRMA que a programação conjunta é um processo liderado pelos Estados-Membros, 

com a Comissão a actuar como facilitadora, e SALIENTA que isso se deve reflectir no 

processo de tomada de decisão na fase de preparação do lançamento da programação 

conjunta;
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4. Neste contexto, CONCORDA, em relação às conclusões do Conselho relativamente à 

programação conjunta da investigação na Europa em resposta aos grandes desafios sociais10, 

sobre as novas modalidades do processo de tomada de decisão para lançar iniciativas de 

programação conjunta, pelo que

CONVIDA a Comissão a contribuir, dentro da sua área de competência, para a preparação de 

iniciativas de programação conjunta que correspondam aos temas identificados e 

concretizados pelo GPC, e bem assim para o ponto da situação da investigação em cada um 

destes temas, na base do qual o Conselho dará o seu acordo a iniciativas de programação 

conjunta.

  
10 16775/08.


