O Centro Comum de Investigação e FP7
O Centro Comum de Investigação é uma Direcção-Geral (DG JRC) pertencente à Comissão Europeia. É
composto por sete institutos de investigação situados em cinco estados-membros da UE (Bélgica, Alemanha,
Itália, Holanda e Espanha). Composto por 2.700 funcionários, a DG JRC desempenha um papel activo na
ajuda para a criação de uma Europa mais segura, mais limpa, mais saudável e mais competitiva.
O Centro Comum de Investigação tem por missão dar apoio científico e técnico à concepção, ao
desenvolvimento, à execução e à monitorização das políticas da União Europeia. Na sua qualidade de
serviço da Comissão Europeia, o Centro Comum de Investigação funciona como centro de referência da
ciência e tecnologia para a União. Próximo do processo de decisão política, este Centro serve os interesses
comuns dos Estados-Membros, ao mesmo tempo que se caracteriza pela sua independência face a
interesses privados ou nacionais.

Governança
Um Conselho de Governadores, composto por representantes de alto nível dos estados-membros da UE,
países candidatos e associados, aconselha sobre estratégia, programa de trabalho, orçamento e
compromissos de alto nível. Os nossos clientes noutras Direcções-Gerais da Comissão são consultados sobre
o nosso Programa Quadro anual através do Grupo de Utilizadores de Alto Nível (HLUG). O Parlamento
Europeu e o Conselho são igualmente consultados sobre a nossa participação nos Programas Quadro.

Os nossos recursos
A DG JRC dispõe de um orçamento anual de €320 milhões para apoio directo a instituições da UE no âmbito
do Sétimo Programa Quadro (FP7). Recebe ainda até 15% adicionais de actividade concorrentes.

Experiência, instalações, parceiros

• Capacidades analíticas multidisciplinares e um leque único de laboratórios altamente

especializados, assim como instalações e instrumentos de medida com os mais actualizados meios
tecnológicos.
• Colaboramos no âmbito de uma rede de mais de 1.000 organizações públicas e privadas,
incluindo centros de investigação, universidades, órgãos normativos, autoridades locais,
associações e indústria.
• Estamos empenhados na formação de jovens cientistas, na mobilidade dos investigadores, e na
ajuda aos novos estados-membros nos aspectos técnico-científicos do conjunto de leis da UE. A
DG JRC está deste modo firmemente integrada na Área de Investigação Europeia.

Clientes
• Os nossos principais clientes são as Direcções-Gerais das políticas da Comissão, ainda que também
realizemos um considerável volume de trabalho para as instituições e autoridades dos estados-membros,
Parlamento Europeu e Conselho, e Agências Executivas e Comunitárias .

As nossas prioridades FP7
A prosperidade numa sociedade de intenso conhecimento inclui crescimento, emprego, conhecimentos e
competitividade. A DG JRC irá incidir no contexto normativo, no desenvolvimento de padrões de medida e
de harmonização de dados; e irá disponibilizar apoio em áreas-chave de política como,
energia,
transportes, informação, produtos químicos e biotecnologias. Será fornecido um apoio directo à formulação
da política nas áreas de políticas económicas, comerciais e fiscais.
A gestão sustentável de recursos é um longo trabalho de fundo, prioritário para a DG JRC, particularmente
na áreas da agricultura e ambiente. O tema do “ambiente e saúde” está a emergir como um novo foco de
atenção enquanto que a mudança climatérica se mantém como característica chave.
A segurança e liberdade é uma área de crescente preocupação para a União. A DG JRC irá focar o
fornecimento de apoio técnico nas questões de segurança interna onde as interacções entre a Comissão e os
estados-membros se estão a expandir.
As actividades irão continuar em áreas de políticas bem estabelecidas onde muitos desafios novos se
avizinham, incluindo a segurança alimentar e de rações e a resposta a desastres.
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A Europa como um parceiro mundial envolve a DG JRC num apoio a um leque de políticas externas (por
exemplo, política de comércio internacional /anti-fraude, política de acção comunitária relevante para a
estabilidade, política de não-proliferação; estrangeira e de segurança comuns e política de cooperação para
o desenvolvimento e ajuda humanitária; política europeia de vizinhança, etc.). Esta dimensão global é de
relevância vital para as políticas futuras da UE; para questões de segurança e de cooperação para o
desenvolvimento.
O papel do programa EURATOM para a DG JRC assegura o desenvolvimento e a reunião de conhecimentos,
fornecendo dados técnico-científicos vitais, e apoio aos aspectos de segurança e protecção relacionados com
sistemas futuros /inovadores.

O nosso valor acrescentado

• Flexibilidade na resposta a necessidades em constante mudança associada à evolução das
políticas da UE para os sete anos de duração do Sétimo Programa Quadro, de 2007 a 2013.

• Uma incidência em questões que são importantes em termos de preocupações socio-económicas,
com clara dimensão comunitária e um forte componente de investigação e desenvolvimento.

• Atenção ao fornecimento de peritagem de qualidade e apoio a outros serviços da Comissão, na
emergência de novas questões em situações de crise.

• Reforço de competências e de instalações nos novos campos de investigação que são relevantes
para políticas futuras.

• Acrescentada Confiança nas redes e parcerias com outras instituições e grupos especializados com

objectivos e interesses idênticos. A DG JRC irá também aumentar o seu papel como coordenadora
técnica de redes especializadas criadas noutras Direcções-Gerais da Comissão Europeia.
• Apoio diário continuo na preparação, implementação e monitorização de regras da UE.
"É óbvio que quase todas as políticas públicas sustentáveis requerem uma base científica exaustiva para
uma avaliação cuidadosa do impacto que a sua implementação irá trazer. A política da UE não é excepção. É
aqui que o JRC desempenha um papel vital." Janez Potočnik, Comissário Europeu para a Ciência e
Investigação.

FACTOS RÁPIDOS sobre Institutos DG JRC
1. Instituto para o Ambiente e Sustentabilidade (IES), Ispra, Itália.
• 430 funcionários e orçamento de €41,1 milhões para 2007.
• Informação adicional: http://ies.jrc.ec.europa.eu
2. Instituto de Protecção e Segurança do Cidadão (IPSC), Ispra, Itália.
• 420 funcionários e orçamento de €37,2 milhões para 2007.
• Informação adicional: http://ipsc.jrc.ec.europa.eu
3. Instituto de Materiais e Medidas de Referência (IRMM), Geel, Bélgica.
• 320 funcionários e orçamento de €39,9 milhões para 2007.
• Informação adicional: http://irmm.jrc.ec.europa.eu
4. Instituto de Elementos Transurânianos (ITU), Karlsruhe, Alemanha.
• 300 funcionários e orçamento de €39,1 milhões para 2007.
• Informação adicional: http://itu.jrc.ec.europa.eu
5. Instituto de Saúde e Protecção do Consumidor (IHCP), Ispra, Itália.
• 300 funcionários e orçamento de €30,2 milhões para 2007.
• Informação adicional: http://ihcp.jrc.ec.europa.eu
6. Instituto para a Energia (IE), Petten, Holanda.
• 230 funcionários e orçamento de €29,2 milhões para 2007.
• Informação adicional: http://ie.jrc.ec.europa.eu
7. Instituto para os Estudos Tecnológicos e Prospectivos (IPTS), Sevilha, Espanha.
• 170 funcionários e orçamento de 14,6 milhões para 2007.
• Informação adicional: http://ipts.jrc.ec.europa.eu

Informações adicionais
• Departamento de Relações Públicas, E-mail jrc-info@ec.europa.eu
Tel: +32 (0) 2 2957624
+39 0332 78 9523
• Web: http://www.jrc.ec.europa.eu

