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COMISSÃO
TÍTULO 02 — EMPRESA

CAPÍTULO 02 04 — COOPERAÇÃO — ESPAÇO E SEGURANÇA
Título
Capítulo
Artigo
Número

Dotações 2008
Designação

Dotações 2007

Execução 2006

QF
Autorizações

02 04

COOPERAÇÃO — ESPAÇO E
SEGURANÇA

02 04 01

Investigação sobre segurança e
espaço

02 04 01 01

Investigação espacial

1.1

02 04 01 02

Investigação em matéria de segurança

1.1

Artigo 02 04 01 — Subtotal

Pagamentos

101 061 000

35 000 000

98 717 000
199 778 000

02 04 02

Acção preparatória — Melhoramento da investigação europeia
em matéria de segurança

1.1

p.m.

02 04 03

Dotações provenientes da participação de terceiros (não «Espaço
Económico Europeu») na investigação e no desenvolvimento tecnológico
1.1

p.m.

Autorizações

Pagamentos

86 768 000

25 000 000

42 000 000

84 948 000

30 000 000

77 000 000

171 716 000

55 000 000

3 500 000

p.m.

p.m.

4 450 886

p.m.

p.m.

Autorizações

Pagamentos

15 309 000,—

18 108 444,53

11 312 724,90

2 273 507,61

0,—

7 951 582,42

02 04 04

Conclusão dos programas de
investigação anteriores

02 04 04 01

Conclusão dos programas (anteriores a 2003)
1.1

—

3 500 000

—

Conclusão do sexto programaquadro comunitário (2003-2006)

—

59 500 000

—

102 698 000 114 176 586,12

79 221 515,92

—

63 000 000

—

113 686 000 114 176 586,12

87 173 098,34

02 04 04 02

1.1

Artigo 02 04 04 — Subtotal
Capítulo 02 04 — Total

199 778 000

02 04 01

Investigação sobre segurança e espaço

02 04 01 01

Investigação espacial

143 500 000

171 716 000

10 988 000

173 136 886 140 798 311,02 107 555 050,48

Números (Dotações diferenciadas)
Dotações 2008
Autorizações

101 061 000

Dotações 2007

Pagamentos

Autorizações

35 000 000

86 768 000

Execução 2006

Pagamentos

Autorizações

Pagamentos

25 000 000

Observações
Antigo artigo 02 04 01 (parcial)
O objectivo das acções realizadas neste domínio é:
— apoiar o programa espacial europeu, incidindo em aplicações como a Monitorização Global para o Ambiente e a Segurança (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 dos principais intervenientes, incluindo a Agência Espacial Europeia.
Às dotações inscritas no presente número juntam-se os montantes da contribuição dos Estados membros da Associação Europeia de Comércio Livre nos termos do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, nomeadamente no artigo 82.o e no Protocolo n.o 32. Estes montantes, para informação, decorrem das contribuições dos Estados membros da Associação Europeia de
Comércio Livre imputadas ao artigo 6 3 0 do mapa de receitas, as quais constituem receitas afectadas nos termos da alínea d) do
n.o 1 do artigo 18.o do Regulamento Financeiro e dão lugar à inscrição das dotações correspondentes e à execução nos termos
do Anexo V da presente parte do mapa de despesas da presente secção, a qual faz parte integrante do orçamento geral.
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COMISSÃO
TÍTULO 02 — EMPRESA

CAPÍTULO 02 04 — COOPERAÇÃO — ESPAÇO E SEGURANÇA (continuação)

02 04 01 (continuação)
02 04 01 01 (continuação)

Bases jurídicas
Decisão n.o 1982/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativa ao Sétimo Programa-Quadro da Comunidade Europeia de actividades em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração
(2007-2013) (JO L 412 de 30.12.2006, p. 1).
Regulamento (CE) n.o 1906/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, que estabelece as regras
de participação de empresas, centros de investigação e universidades em acções no âmbito do Sétimo Programa-Quadro e as
regras de difusão dos resultados da investigação (2007-2013) (JO L 391 de 30.12.2006, p. 1).
Decisão 2006/971/CE do Conselho, de 19 de Dezembro de 2006, relativa ao programa específico Cooperação de execução do
Sétimo Programa-Quadro da Comunidade Europeia de actividades em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e
demonstração (2007-2013) (JO L 400 de 30.12.2006, p. 86).

02 04 01 02

Investigação em matéria de segurança
Números (Dotações diferenciadas)
Dotações 2008
Autorizações

98 717 000

Dotações 2007

Pagamentos

Autorizações

42 000 000

84 948 000

Execução 2006

Pagamentos

Autorizações

Pagamentos

30 000 000

Observações
Antigo artigo 02 04 01 (parcial)
O objectivo das acções realizadas neste domínio é:
— desenvolver tecnologias e conhecimentos para a criação de capacidades centradas nas aplicações civis necessárias para
garantir a segurança dos cidadãos contra ameaças como o terrorismo e a criminalidade, bem como contra o impacto e consequências de incidentes não intencionais, como catástrofes naturais ou acidentes industriais; garantir uma utilização óptima
e concertada das tecnologias disponíveis e em evolução em benefício da segurança europeia, no respeito dos direitos humanos fundamentais; e incentivar a cooperação entre fornecedores e utilizadores no que respeita a soluções para fins de segurança — através de actividades destinadas a reforçar a base tecnológica da indústria europeia de segurança e a aumentar a
sua competitividade,
Às dotações inscritas no presente número juntam-se os montantes da contribuição dos Estados membros da Associação Europeia de Comércio Livre nos termos do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, nomeadamente no artigo 82.o e no Protocolo n.o 32. Estes montantes, para informação, decorrem das contribuições dos Estados membros da Associação Europeia de
Comércio Livre imputadas ao artigo 6 3 0 do mapa de receitas, as quais constituem receitas afectadas nos termos da alínea d) do
n.o 1 do artigo 18.o do Regulamento Financeiro e dão lugar à inscrição das dotações correspondentes e à execução nos termos
do anexo V da presente parte do mapa de despesas da presente secção, a qual faz parte integrante do orçamento geral.
Bases jurídicas
Decisão n.o 1982/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativa ao Sétimo Programa-Quadro da Comunidade Europeia de actividades em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração
(2007-2013) (JO L 412 de 30.12.2006, p. 1).
Regulamento (CE) n.o 1906/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, que estabelece as regras
de participação de empresas, centros de investigação e universidades em acções no âmbito do Sétimo Programa-Quadro e as
regras de difusão dos resultados da investigação (2007-2013) (JO L 391 de 30.12.2006, p. 1).
Decisão 2006/971/CE do Conselho, de 19 de Dezembro de 2006, relativa ao programa específico Cooperação de execução do
Sétimo Programa-Quadro da Comunidade Europeia de actividades em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e
demonstração (2007-2013) (JO L 400 de 30.12.2006, p. 86).
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CAPÍTULO 02 04 — COOPERAÇÃO — ESPAÇO E SEGURANÇA (continuação)

02 04 02

Acção preparatória — Melhoramento da investigação europeia em matéria de segurança
Números (Dotações diferenciadas)
Dotações 2008
Autorizações

Dotações 2007

Pagamentos

p.m.

3 500 000

Autorizações

Execução 2006

Pagamentos

p.m.

4 450 886

Autorizações

15 309 000,—

Pagamentos

18 108 444,53

Observações
Esta dotação destina-se a cobrir compromissos contratuais anteriores relacionados com esta acção preparatória que constitui a
contribuição da Comissão para os esforços globais da União Europeia com vista a responder aos grandes desafios que se colocam hoje à Europa em matéria de segurança, contribuição que visa essencialmente o aumento da segurança dos cidadãos.
Às dotações inscritas no presente artigo juntam-se os montantes da contribuição dos Estados membros da Associação Europeia
de Comércio Livre nos termos do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, nomeadamente no artigo 82.o e no Protocolo
n.o 32. Estes montantes, para informação, decorrem das contribuições dos Estados membros da Associação Europeia de Comércio Livre imputadas ao artigo 6 3 0 do mapa de receitas, as quais constituem receitas afectadas nos termos da alínea d) do n.o 1
do artigo 18.o do Regulamento Financeiro e dão lugar à inscrição das dotações correspondentes e à execução nos termos do
anexo V da presente parte do mapa de despesas da presente secção, a qual faz parte integrante do orçamento geral.
Bases jurídicas
Acção preparatória nos termos do n.o 6 do artigo 49.o do Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de
25 de Junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (JO L 248
de 16.9.2002, p. 1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1525/2007 (JO L 343 de 27.12.2007,
p. 9).

02 04 03

Dotações provenientes da participação de terceiros (não «Espaço Económico Europeu») na investigação e no desenvolvimento
tecnológico
Números (Dotações diferenciadas)
Dotações 2008

Dotações 2007

Execução 2006

Autorizações

Pagamentos

Autorizações

Pagamentos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Autorizações

11 312 724,90

Pagamentos

2 273 507,61

Observações
Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relativas a receitas que dêem lugar à inscrição de dotações suplementares provenientes de terceiros ou de Estados terceiros (não Espaço Económico Europeu) que participem nas acções no domínio da investigação e desenvolvimento tecnológico.
Nos termos do artigo 18.o do Regulamento Financeiro, as receitas eventuais inscritas nos números 6 0 1 3 do mapa de receitas
podem dar lugar à inscrição de dotações suplementares.
As receitas eventuais provenientes da contribuição dos países candidatos à participação nos programas comunitários, inscritas
no número 6 0 3 1 do mapa de receitas, podem dar lugar à inscrição de dotações suplementares na mesma proporção que a
existente entre o montante autorizado para as despesas de gestão administrativa e o total das dotações inscritas para o programa, nos termos da alínea d) do n.o 1 do artigo 18.o do Regulamento Financeiro.
As receitas eventuais provenientes da contribuição de entidades externas para participação nos programas comunitários, inscritas no número 6 0 3 3 do mapa de receitas, podem dar lugar à inscrição de dotações suplementares nos termos do n.o 1 do
artigo 18.o do Regulamento Financeiro.
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COMISSÃO
TÍTULO 02 — EMPRESA

CAPÍTULO 02 04 — COOPERAÇÃO — ESPAÇO E SEGURANÇA (continuação)

02 04 04

Conclusão dos programas de investigação anteriores

02 04 04 01

Conclusão dos programas (anteriores a 2003)
Números (Dotações diferenciadas)
Dotações 2008
Autorizações

—

Dotações 2007

Pagamentos

3 500 000

Autorizações

—

Execução 2006

Pagamentos

10 988 000

Autorizações

Pagamentos

0,—

7 951 582,42

Observações
Esta dotação destina-se a cobrir autorizações anteriores relacionadas com o programa de investigação anterior a 2003.
Às dotações inscritas no presente número juntam-se os montantes da contribuição dos Estados membros da Associação Europeia de Comércio Livre nos termos do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, nomeadamente no artigo 82.o e no Protocolo n.o 32. Estes montantes, para informação, decorrem das contribuições dos Estados membros da Associação Europeia de
Comércio Livre imputadas ao artigo 6 3 0 do mapa de receitas, as quais constituem receitas afectadas nos termos da alínea d) do
n.o 1 do artigo 18.o do Regulamento Financeiro e dão lugar à inscrição das dotações correspondentes e à execução nos termos
do anexo V da presente parte do mapa de despesas da presente secção, a qual faz parte integrante do orçamento geral.
Bases jurídicas
Decisão 87/516/Euratom, CEE do Conselho, de 28 de Setembro de 1987, relativa ao programa-quadro de acções comunitárias
de investigação e de desenvolvimento tecnológico (1987-1991) (JO L 302 de 24.10.1987, p. 1), alterada pela Decisão
88/193/CEE, Euratom (JO L 89 de 6.4.1988, p. 35).
Decisão 90/221/Euratom, CEE do Conselho, de 23 de Abril de 1990, relativa ao programa-quadro de acções comunitárias de
investigação e desenvolvimento tecnológico (1990-1994) (JO L 117 de 8.5.1990, p. 28), alterada pela Decisão 93/167/Euratom,
CEE (JO L 69 de 20.3.1993, p. 43).
Decisão 93/167/Euratom, CEE do Conselho, de 15 de Março de 1993, que adapta a Decisão 90/221/Euratom, CEE relativa ao
programa-quadro de acções comunitárias de investigação e desenvolvimento tecnológico (1990-1994) (JO L 69 de 20.3.1993,
p. 43).
Decisão n.o 1110/94/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Abril de 1994, relativa ao quarto programaquadro de acções da Comunidade Europeia em matéria de investigação, de desenvolvimento tecnológico e de demonstração
(1994-1998) (JO L 126 de 18.5.1994, p. 1), com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão n.o 2535/97/CE (JO L 347 de
18.12.1997, p. 1).
Decisão n.o 616/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Março de 1996, que adapta a Decisão n.o 1110/94/CE
relativa ao quarto programa-quadro de acções da Comunidade Europeia em matéria de investigação, de desenvolvimento tecnológico e de demonstração (1994-1998), na sequência da adesão da República da Áustria, da República da Finlândia e do Reino
da Suécia à União Europeia (JO L 86 de 4.4.1996, p. 69).
Decisão n.o 2535/97/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 1 de Dezembro de 1997, que adapta pela segunda vez a
Decisão n.o 1110/94/CE relativa ao quarto programa-quadro de acções da Comunidade Europeia em matéria de investigação,
de desenvolvimento tecnológico e de demonstração (1994-1998) (JO L 347 de 18.12.1997, p. 1).
Decisão n.o 182/1999/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Dezembro de 1998, relativa ao quinto programa-quadro de acções da Comunidade Europeia em matéria de investigação, de desenvolvimento tecnológico e de demonstração
(1998-2002) (JO L 26 de 1.2.1999, p. 1).
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TÍTULO 02 — EMPRESA
CAPÍTULO 02 04 — COOPERAÇÃO — ESPAÇO E SEGURANÇA (continuação)

02 04 04 (continuação)

02 04 04 02

Conclusão do sexto programa-quadro comunitário (2003-2006)
Números (Dotações diferenciadas)
Dotações 2008
Autorizações

—

Dotações 2007

Pagamentos

59 500 000

Autorizações

—

Execução 2006

Pagamentos

102 698 000

Autorizações

Pagamentos

114 176 586,12

79 221 515,92

Observações
Esta dotação destina-se a cobrir autorizações anteriores relacionadas com o sexto programa-quadro comunitário.
Às dotações inscritas no presente número juntam-se os montantes da contribuição dos Estados membros da Associação Europeia de Comércio Livre nos termos do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, nomeadamente no artigo 82.o e no Protocolo n.o 32. Estes montantes, para informação, decorrem das contribuições dos Estados membros da Associação Europeia de
Comércio Livre imputadas ao artigo 6 3 0 do mapa de receitas, as quais constituem receitas afectadas nos termos da alínea d) do
n.o 1 do artigo 18.o do Regulamento Financeiro e dão lugar à inscrição das dotações correspondentes e à execução nos termos
do anexo V da presente parte do mapa de despesas da presente secção, a qual faz parte integrante do orçamento geral.
Bases jurídicas
Decisão n.o 1513/2002/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho de 2002, relativa ao sexto programa-quadro
da Comunidade Europeia de acções em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração que visam contribuir para a realização do espaço europeu de investigação e para a inovação (2002-2006) (JO L 232 de 29.8.2002, p. 1), alterada pela Decisão n.o 786/2004/CE (JO L 138 de 30.4.2004, p. 7).
Decisão 2002/835/CE do Conselho, de 30 de Setembro de 2002, que adopta um programa específico de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração: «Estruturação do espaço europeu de investigação» (2002-2006) (JO L 294 de
29.10.2002, p. 44).

