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Oportunidades no Horizon 2020  

Elisabete Pires 
Ponto de Contacto Nacional do Tema ICT 

Gabinete de Promoção do 7º Programa-Quadro de IDT – Fundação da Ciência e Tecnologia 
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Contexto Político 

7 Iniciativas  
emblemáticas 
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Crescimento inteligente  
•Agenda Digital para a Europa  
•União da Inovação  
• Juventude em movimento  

Crescimente Sustentável 
•Uma Europa eficiente em termos de recursos 
•Uma Política industrial para a era da 

globalização 

Crescimento Inclusivo  
•Agenda para Novas Competências e 

Empregos 
•Plataforma europeia contra a pobreza 

Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_en.htm 

Melhorar a performance da UE: 
Educação  
(encorajar as pessoas a aprender, estudar 
e melhorar as suas competencias) 
 
Investigação/inovação 
( criação de novos produtos/Serviço 
Que criem crescimento e emprego 
e ajudem a ultrapassar os desafios sociais) 
 
Sociedade Digital 
(com o uso das tecnologias da Informação 
e comunicação) 

= 

7 Iniciativas  
emblemáticas 
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http://ec.europa.eu/research/era/instruments/era_instruments_en.htm 
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Visão 

Missão 

Estratégia 

Europa 2020  
(Mar 2010) 

Iniciativas emblemáticas 
‘União da Inovação’ 

6 outras Iniciativas 
emblemáticas  Fundos Estruturais 

FP7            
[2007, 2013] 

H2020                    
[2014, 2020] ERA-NETs 

Estratégia de 
especialização 

inteligente 

Cooperação 
Ideias 

Pessoas 
Capacidades 

Implementação 

Excelência Científica 
Liderança Industrial 
Desafios Societais 

Cooperação e 
coordenação 

das atividades 
de investigação  

Objetivos 
temáticos 

Implementação da Estratégia Europa 2020 
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Últimos concursos do 7ºPQ e futuros concursos H2020 - I 

Porque são estes concursos importantes ? 

Investigação e Inovação são fundamentais para : 
 
• Promover um crescimento inteligente, sustentável e 
o emprego na Europa 
•Combater os maiores desafios sociais enfrentados 
pela Europa 
•Fomentar a União da Inovação 
 
Estes últimos concursos: 
 
• Dar especial atenção às PME 
•Apoiar os melhores investigadores e a inovação na 
Europa 
•facilitar a transição para o Horizonte 2020 
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Últimos concursos do 7ºPQ e futuros concursos H2020 - II 

Cronograma 

FP7 

Proposta da Comissão 
Europeia para H2020  

(30 Nov. 2011) 

2007 2014 
H2020 

2020 2013 

1ºs Concursos do H2020 (Janeiro2014) 

 
Meados de 2013: aprovação de atos legislativos do Parlamento e do 
Conselho sobre o Horizonte 2020 
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FP7 -> H2020: Balanço entre continuidade e inovação 

Programas de Trabalho 2013 (últimas calls 7ºPQ) 

Continuidade Inovação 

 
• Concluir as atividades 

lançadas no âmbito do 
7ºPQ (incluindo PPP) 

• Reorganização algumas 
áreas de transição com o 
H2020 

• Preparação do terreno  
para novas atividades e 
PPPs (por exemplo: 
fotônica e robótica) 

• Novas atividades reforçando 
os testes e validação;   

• Maior apoio à exploração de 
resultados e de utilização; 

• Pre - Commercial 
procurement 
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 Cobertura do Programa Específico de Cooperação (2007-2013) 
         

 Promoção da Inovação (Europa 2020 e União da Inovação) 

 Promover o Espaço Europeu da Investigação 
 Melhorar as condições para a promoção  da Inovação nas empresas europeias 
 Promover a transferência de conhecimento 

 Continuação de tópicos orientados para as PME’s 

 Mais demostração /atividades de demonstração 

 Aumento do impacto socio-economico  – dimensão inovadora 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm  
  

Últimos concursos do 7ºPQ -  preparação do H2020 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
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Investigação e Inovação 

Investigação 
Fundamental 

Investigação 
Aplicada 

-Desenvolvimento 
Tecnológico 

-Prototipagem 
-Demonstração 

Mercado 

7.º Programa Quadro (2007-2013) 

Horizonte 2020 (2014-2020) 

CIP 

Do 7º PQ ao Horizonte 2020 
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Instrumento financeiro que visa implementar a União da Inovação (Europa 2020), 
uma iniciativa que visa assegurar a competitividade global da Europa 

Programa com um financiamento de cerca 87 mil M€ (Proposta da COM, 
ainda não aprovada), juntando todo o financiamento disponivel para a 
investigação e Inovação, atualmente disponibilizado através de: 

A proposta para o Horizonte 2020 foi adotada pela Comissão Europeia em 
30 de Novembro de 2011, e está atualmente em discussão no Conselho e 
no Parlamento Europeu. 

H 2020 

7º Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (I&DT)  

Programa para a Competitividade e Inovação(CIP)  

Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 

http://eit.europa.eu/home.html
http://eit.europa.eu/home.html
http://eit.europa.eu/home.html
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Liderança  
industrial 

Excelência  
Científica 

Desafios  
Societais 

Reflete as prioridades da 
Estratégia UE 2020, abordando 
as principais preocupações 
partilhadas por todos os 
europeus 

Apoiar a posição da UE como líder 
mundial em ciência, com um aumento 
do financiamento para o Conselho 
Europeu de Investigação 

Reforçar a liderança 
industrial em inovação. 
Inclui grande 
investimento em 
tecnologias-chave, e um 
melhor acesso ao capital 
e apoio às PME 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020    

20,2 mil M€ 35,8mil M€ 

27,8 mil M€ 

H 2020 (2014-2020) –Três prioridades que se reforçam mutuamente – 87,7 mil M€ 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020
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Creating Industrial Leadership and 
Competitive Frameworks 

− Leadership in enabling and industrial 
technologies 

− ICT 
− Nanotech., Materials, Manuf. and 
Processing  
− Biotechnology 
− Space 

− Access to risk finance  
− Innovation in SMEs 

Excellence in the Science Base 
− Frontier research (ERC) 
− Future and Emerging Technologies (FET) 
− Skills and career development (Marie Curie) 
− Research infrastructures 

Shared objectives and principles  
  

Common rules, toolkit of funding schemes 

Europe 2020 priorities 

European Research Area 

Simplified access 

International cooperation 

Coherent with other EU and  
MS actions 

 
Tackling Societal Challenges 

− Health, demographic change and wellbeing 
− Food security, sustainable agriculture and 
 the bio-based economy 
− Secure, clean and efficient energy 
− Smart, green and integrated transport 
− Climate action, resource efficiency and raw  
 materials 
− Inclusive, innovative and secure societies 

 

EIT 
JRC 

H 2020 (2014-2020) – Objetivos e estrutura  
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Tecnologias Facilitadoras Essenciais  (KET) 
 
1.  Tecnologias da Informação e Comunicação  

 

2. Nanotecnologias 

3. Biotecnologias 

4. Espaço 

5. Acesso ao financiamento de risco 

6. Inovação das PME’s 

H2020 – Liderança Industrial 
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Nova geração de componentes e sistemas 

 engenharia de componentes e sistemas avançados, incorporados e inteligentes. 
Inclui também microssistemas, nanossistemas e biossistemas, eletrónica 
orgânica, tecnologias subjacentes à Internet das Coisas («Internet of Things» IoT) 
incluindo plataformas de apoio  à oferta de serviços avançados, sistemas 
integrados inteligentes e sistemas de engenharia complexos.  

Computação de próxima geração: tecnologias e sistemas de computação avançados 

 arquitetura de processadores e sistemas, tecnologias de interligação e localização 
de dados, computação  em nuvem, computação em paralelo e software de 
simulação para todos os segmentos no domínio da computação. 

Internet do Futuro: infra-estruturas, tecnologias e serviços 

• redes, software e serviços, cibersegurança, privacidade e confiança, 
comunicações sem fios e todas as redes óticas, multimédia interativos imersivos, 
bem como no domínio da empresa conectada do futuro.  

H2020 – As TIC na Liderança Industrial (I) 

ICT  9 mil M€ 
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Tecnologias do conteúdo e gestão da informação: ICT ao serviço dos conteúdos 
digitais e da criatividade 

 tecnologias no domínio das línguas, aprendizagem, interação, preservação 
digital, acesso a conteúdos e análise; sistemas inteligentes de gestão da 
informação com base em extração avançada de dados, aprendizagem-
máquina, análise estatística e tecnologias de computação visual. 

Robótica e espaços inteligentes 

 robótica industrial e de serviços, sistemas cognitivos, interfaces avançadas e 
espaços inteligentes, e máquinas pensantes, com base em melhorias no 
desempenho computacional e de ligação em rede e em progressos na 
capacidade para criar sistemas capazes de aprender, de se adaptar e de reagir. 

Microelectrónica, nanoelectrónica e fotónica  

 investigação e inovação sobre conceção, processos avançados, linhas-piloto de 
fabrico, tecnologias de produção afins e ações de demonstração com vista a 
validar avanços tecnológicos e modelos empresariais inovadores. 

H2020 – As TIC na Liderança Industrial (II) 
 ICT  9 mil M€ 
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1. Saúde, alterações demográficas e bem-estar 

2. Segurança alimentar, agricultura sustentável, 
bioeconomia 

3. Energia segura, não poluente e eficiente 

4. Transportes inteligentes, ecológicos e integrados 

5. Ação climática, eficiência na utilização dos recursos e 
matérias-primas 

6. Sociedades inclusivas, inovadoras e seguras 

H2020 – Desafios Societais 
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1. Saúde, alterações demográficas e bem-estar 

 e-saúde, auto-gestão da saúde, diagnósticos aperfeiçoados, melhoria 
da vigilância, a coleta de dados de saúde, o envelhecimento activo, 
vida assistida; 

2. Segurança alimentar, agricultura sustentável, bioeconomia 

 Segurança alimentar, agricultura e silvicultura sustentáveis, pesquisa 
de água 

3. Energia segura, não poluente e eficiente 

 Smart cities; edifícios energeticamente eficientes; redes elétricas 
inteligentes; contadores inteligentes;Transportes inteligentes, 
ecológicos e integrados 

 

H2020 -  As TIC nos Desafios Societais (I)  
ICT  4,5 mil  

M € 
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4. Transportes inteligentes, ecológicos e integrados 

 Equipamentos de transporte inteligente, infraestruturas e serviços de  
sistemas de gestão inovadores de transporte; aspetos de segurança 

5. Ação climática, eficiência na utilização dos recursos e matérias-primas 

 As TIC para a maior eficiência dos recursos; observação da Terra e de 
monitorização 

6. Sociedades inclusivas, inovadoras e seguras 

 Inclusão digital; plataformas de inovação social; serviços de governo 
eletrónico; ciber competências, e-learning, e-cultura. 

H2020 – As TIC nos Desafios Societais (I)  
ICT  4,5 mil  

M€ 
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1. Conselho Científico do  Conselho Europeu de Investigação (ERC) – 
promoção da investigação de fronteira e de craveira mundial. 

2.  Tecnologias Futuras e Emergentes (FET), incluindo FET-Open 
(novas ideas), FET-Proactive (temas de investigação 
exploratória), and FET Flagships (abordar grandes  desafios 
científicos e tecnológicos ) 

3. Ações Marie-Curie - Promoção de novas competências através da 
excelência na formação inicial dos investigadores 

4. Infra-estruturas de investigação europeias, acessiveis a todos os 
investigadores 

 

H2020 – Excelência Científica 
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SIMPLIFICAÇÃO 
o Programa com uma estrutura mais simples, tornando mais fácil a identificação de 

oportunidades de financiamento 
o Um único ponto de acesso para os partipantes; 
o Um único conjunto de regras de participação aplicaveis a todas as componentes do 

H2020 
o Critérios de avaliação mais simples (Excelência  – Impacto– Implementação) 
o Regras de financiamento mais simples:, custos diretos, taxa fixa para os custos 

indiretos, não há timesheets para o pessoal que trabalha em tempo integral no 
projeto 

UMA UNICA TAXA DE FINANCIAMENTO para todos os participantes do mesmo projeto 
o Até 100 % dos custos diretos, excepto para ações próximas do mercado, onde será 

aplicada uma taxa custos indirectos de 20%  
o IVA será considerado ilegivel para as instituições que não o conseguem recuperar 

 
 

NOVAS REGRAS PARA A PROPRIEDADE INTELECTUAL  com enfase acesso aberto às 
publicações científicas 

Aligned to the Financial Regulation and coherent with other EU Programmes 

H 2020 (2014-2020) – Proposta da Comissão para as regras de participação 
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http://ec.europa.eu/research/horizon2020  

H 2020 - Website 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020
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