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Horizonte 2020 

� Principal instrumento de financiamento para 
apoiar investigação e inovação (2014-2020)

� Orçamento de  77 mil milhões €



Horizonte 2020 e Sustentabilidade

A Sustentabilidade está na base da 
Estratégia Europa 2020

� Cerca de 60% do orçamento do Horizonte 2020 está
alocado a objetivos relacionados com a sustentabilidade e as

alterações climátivas: são questões transversais a todo o
Horizonte 2020.



H2020 (2014-2020) | Estrutura geral

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections





o Horizonte 2020 está dividido em 3 pilares

dentro de cada pilar há vários temas

para cada tema há um Programa de Trabalhopara cada tema há um Programa de Trabalho

em cada Programa de Trabalho há vários tópicos

dentro de cada tópico há várias ações



� A abordagem aos Desafios Societais deve basear-

se em consórcios multidisciplinares que

agreguem diferentes atores numa abordagem
holística e integradora, para dar solução a um
problema identificado pela Comissão Europeia

� Só é possivel submeter uma ideia que esteja

H2020 -> Abordagem baseada em desafios

� Só é possivel submeter uma ideia que esteja

enquadrada num tópico aberto a concurso

� A cooperação entre os vários atores da cadeia de

valor potencia o sucesso e o uptake dos

resultados contribuindo desta forma para um

maior impacto científico, económico, e social

Networking!Networking!



� Concursos: 2014 e 2015 já fecharam (1º ano do H2020)

� Já abriram os concursos  2016 !! 

� Programas de Trabalho Bienais (2014/2015; 2016/2017)

� Projetos em colaboração (min. 3 entidades de 3 EM ou EA diferentes)

� Países elegíveis: Estados-Membros (EM), Estados Associados(EA), Países em

desenvolvimento, Entidades internacionais de interesse europeu;

Horizonte 2020 >> Informação Geral 

desenvolvimento, Entidades internacionais de interesse europeu;

� Países não-elegíveis automaticamente: BRIC, EUA, México, Japão, Austrália,

Canadá, … (isto é, podem participar, mas sem receberem financiamento)

� Concursos temáticos mas também com muitas interações entre temas nos pilares
dos Desafios Societais e da Liderança Industrial (TICs, Nanociências, aspetos sócio-

económicos, sustentabilidade, etc…,.)

� Tópicos mais abertos e com possibilidade para diferentes tipos de abordagem



Horizonte 2020 >> Participação no FP7 VS H2020

• Participação média anual no FP7 ~ 80,6M€/ ano. Mas >100 M€ nos dois últimos anos (2012 e 2013)
• Primeiro ano  H2020 (2014)  > 145 M€

Nota: valores de 2015 relativos a ca. 35% do orçamento de 2015

FP7 FP7 H2020H2020



Horizonte 2020 >> Participação nacional no concurso 2014 e 
2015 (apenas com resultados apurados para alguns temas)

Dados preliminares 

Out 2015



Tecnologias de Informação e 
Comunicação 



Programa de Trabalho 2016-2017

• Componentes e Sistemas

• Computação Avançada e Cloud Computing

• Internet do Futuro

• Conteúdos (Big Data, e-learning, Creative Industries)

• Robótica

• KETs: Micro-nano electrónica e fotónica• KETs: Micro-nano electrónica e fotónica

• Inovação & Empreendorismo

• Responsabilidade & Creatividade

• Cooperação Internacional

• Inovação Disruptiva

• Internet of Things



Gabinete de Promoção dos Programa Quadro ID&I

Desafio Societal 3
Energia Segura, Não Poluente e 

Eficiente



• Redução do consumo de energia e da pegada de 

carbono

• Aprovisionamento de eletricidade hipocarbónica e a 

baixo custo

• Combustíveis alternativos e fontes de energia móveis• Combustíveis alternativos e fontes de energia móveis

• Uma rede europeia de eletricidade única e inteligente

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/m

ain/h2020-wp1617-energy_en.pdf



SMART CITIES AND COMMUNITIES – 1 TÓPICOENERGY EFFICIENCY – 25 TÓPICOS

COMPETITIVE LOW CARBON ENERGY SMES FOR A LOW CARBON ENERGY AND 

Programa de Trabalho 2016-2017

COMPETITIVE LOW CARBON ENERGY 
– 37 TÓPICOS

SMES FOR A LOW CARBON ENERGY AND 
EFFICIENT ENERGY SYSTEM
1 TÓPICO



Desafio Societal 4
Transportes Inteligentes, Ecológicos e 

Integrados

Gabinete de Promoção dos Programa Quadro ID&I



• Transportes eficientes em termos de recursos e 

respeitadores do ambiente

• Melhor mobilidade, menos congestionamento e 

maior segurança intrínseca e extrínseca

• Liderança mundial para a indústria europeia de 

transportestransportes

• Investigação comportamental e socioeconómica e 

actividades prospectivas para a definição de políticas

SUSTAINABLESEEMLESS COMPETITIVERESPONSIVE

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-

wp1617-transport_en.pdf



GREEN VEHICLES – 12 TÓPICOSMOBILITY FOR GROWTH – 36 TÓPICOS

Programa de Trabalho 2016-2017

SME INSTRUMENT– 1 TÓPICOAUTOMATED ROAD TRANSPORT– 7 TÓPICOS



Desafio Societal 5
Ação Climática, Ambiente, Eficiência de 

Recursos e Matérias-Primas
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Economia circular (eco-inovação sistémica, cadeias de valor, …)

Smartcities com soluções baseadas na natureza (infraestruturas verdes, azuis …)

Serviços climáticos (transformar a informação climática em serviços para a 

mitigação e adaptação às alterações climáticas) 

Fornecimento sustentável de matérias-primas (mineração inteligente, processos 

Programa de Trabalho 2016-2017

Fornecimento sustentável de matérias-primas (mineração inteligente, processos 

metalúrgicos sustentáveis, tecnologias remotas de prospeção,…) 

Observação da Terra (novos sistemas in-situ, monitorização da produção agrícola 

em Africa,…) 

Património Cultural (regeneração urbana e rural, novos modelos de negócio,… ) 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-

wp1617-climate_en.pdf



Marie Skłodowska-Curie actions
Fund Costs of researchers and seconded staff

RISE – Research and Innovation 

Staff Exchange (research, managerial or technical)

For consortiums (different countries and sectores)

ITN – Innovative Training 

Networks (Doctoral Programs)

For consortiums (different countries and sectores)

COFUND – 50 % of costs of Fellowship Programs

For funding agencies

NIGHT – European Researcher’s Night (1 consortium per country)

Individual Fellowships

For 1 experienced researcher and 1 host institution

(of any sector, coupanies included - NEW)



Participant Portal - http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html



Como melhor a participação  no H2020?

• Colaborar na elaboração dos concursos… participar nas Plataformas Europeias que 

aconselham a Comissão;

• Participar em eventos Nacionais/ Internacionais

• Verificar os projetos já financiados no 7ºPQ e no H2020 nas temáticas do seu 

interesse

• Acompanhar a dinâmica do networking europeu;• Acompanhar a dinâmica do networking europeu;

• Procurar apoios e informação – rede NCPs;

• Serem avaliadores de propostas na Comissão pode ser um “treino” excelente para ver 

o que é uma proposta ganhadora.

• Ter BOAS IDEIAS, visão europeia e excelência técnico-científica!



Vantagens de participar em projetos do Horizonte 2020

• Colaboração com entidades de outros países em redes internacionais

• Internacionalização de estratégias e mercados

• Partilha de riscos nas atividades de I&I

• Acesso a informação privilegiada a nível europeu e a novos conhecimentos• Acesso a informação privilegiada a nível europeu e a novos conhecimentos

• Renovação tecnológica

• Melhorar a imagem da entidade: visibilidade e prestígio

• Financiamento privilegiado para I&I

• Abertura a novos mercados



Apoio do GPPQ

3-4 meses 5 meses 3 meses

Relatórios, 

Exploração dos 

resultados

Auditorias da
CE, etc

Gestão do projeto

Relatórios, 
alterações ao
contrato,etc

Assinatura do 

contrato

Procedimentos
administrativos
e legais

Avaliação da

proposta

por peritos
independentes

Preparação da

proposta

Construção do 
consórcio, escrita
da proposta, 
procura de 
parceiros, revisão
da proposta

Verificação

da ideia

A minha ideia
integra-se numa
call do H2020? 
Onde?

1º contacto

O que é o H2020 
Como funciona?



GPPQ – Gabinete de Promoção do Programa-Quadro

� Criado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior (MCTES) (2007)

� Integrado na Fundação para a Ciência e a

Tecnologia (FCT) (2010)

� Parceria FCT/ANI desde 1 de Out. de 2014

� Promoção da participação portuguesa no 7º

PQ e no H2020

� Promover e apoiar a participação das

comuni-dades científica e empresarial nacionaiscomuni-dades científica e empresarial nacionais

� Coordenação dos representantes Portugueses

nos Comités do H2020, nas Plataformas

Tecnológicas e nas Iniciativas Tecnológicas

Conjuntas

� Ligação entre os investigadores e empresas

portuguesas e o H2020

Mobilização e apoio nacional às comunidades 
científica e industrial no H2020



GPPQ – Gabinete de Promoção do Programa-Quadro

www.gppq.pt/h2020/

Verifique o calendário das sessões de divulgação  e workshops sobre escrita de propostas

http://www.gppq.pt/h2020/contactos_ncp.php




