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 Antes de Começar ….. a ponderar!!!!!  
 

 Qual é a estratégia da sua organização em 
termos do 7ºPQ?  

 A sua investigação enquadra-se no âmbito 
do 7ºPQ?  

 Já tem alguma experiência de participação 
no 7ºPQ?  

 A escolha pelo 7ºPQ é a mais 
acertada?  

 O que é que a sua investigação pode 
oferecer à UE? 

 Coordenador ou parceiro? 
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 Antes de Começar  - a ideia!!!!! 

Ter uma ideia clara para o projecto. O que se  
propõe a desenvolver? 
 
Ir de encontro a um tópico do programa de 
trabalhos 
 
Inovador! 
 
Estado da Arte. O que já foi feito 
anteriormente? Que projectos já foram 
financiados no 6ºPQ e no 7ºPQ? 
 
Dimensão Europeia! 
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 ANTES DE COMEÇAR - Documentação essencial!!!!!  
 

Documentos 
 

Proposta 
 

Submissão 
 

Workprogramme 
 
Call Fiche 

 
Guide for applicants 

 
Guide for evaluators 

 
Rules of participation 

 
 Grant agreement 

 
 Financial Guidelines 

 

PARTE A 
Informação 
administrativa 

 
Informação 
financeira 

 
 

PARTE B 
Informação científica 
e tecnológica  

 
 Implementação 

 
 Impacto 

 

Submissão 
Electrónica 
https://www.epss-
fp7.org/ 

https://www.epss-fp7.org/
https://www.epss-fp7.org/
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 7º Programa-Quadro de I&DT: o que é um projecto europeu? 

 Consórcio multidisciplinar com vários parceiros 
 

  de diferentes países na Europa (+ países terceiros) 
 

  Com conhecimentos e competências complementares 
 

  Com diferentes origens (I&D, indústria, PME) 
 

 ... a trabalhar em conjunto (a cooperar) para desenvolver soluções para um 
determinado problema com dimensão europeia 
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 Os projetos desenvolvem-se sob a forma de consórcios internacionais para 
abordar problemas com “Dimensão Europeia” 

 
 Os projetos devem ter um objetivo concreto que possa entrar no mercado a 

curto ou médio prazo, para benefício de empresas 
 

 Englobam a fase de Investigação e/ou a fase de Demonstração 
 

 Não há praticamente projetos que sejam aprovados sem a presença de uma ou 
mais empresas no consórcio 

 Programa Cooperação  - A natureza dos projectos 

Abordagem “top -down”  
A COM define os tópicos  e o formato  (tipo de projecto - instrumento) 
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 Envolvimento de pelo menos 3 entidades legais independentes de 3 Estados 
Membros (EM) ou Estados Associados (EA) diferentes, de acordo com o solicitado no 
tópico 

 Financiamento máximo solicitado, de acordo com o referido no tópico 
[tipo de participante (UI, PME, indústria); tipo de actividade (RTD, gestão, disseminação); 
origem dos parceiros] 

 Dependendo do tópico, percentagem mínima de financiamento para PME no 
consórcio – SME targeted topics 

 Duração do projecto 

 Data limite para a submissão da proposta completa 

  Programa Cooperação – Critérios de eligibilidade 

Apenas a informação apresentada na parte A é utilizada para avaliar as 
condições de elegibilidade das propostas 



GPPQ – Gabinete de Promoção do 7º Programa-Quadro de I&DT 

7º Programa-Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico (2007-2013) 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 6 de Dezembro de 2012                                              Sessão de Esclarecimento - FP7 e Horizonte 2020 

 Ciclo de Vida de um Projecto 
 

Encontrar um tópico 

Preparação da proposta 

Submissão on-line da proposta - 
EPSS 

Avaliação da proposta 

Negociação 

Grant Agreement e Consortium 
Agreement 

Realização do projecto 

Encontrar Parceiros 

Escrever a proposta 

Preparação do Programa de 
Trabalhos 

• Inputs 

Programa  de 
Trabalhos 

• Versão draft 

• Comentários 
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GARANTA o que é PEDIDO 

 Programa de Trabalhos - A Estrutura do programa de trabalhos 
 

Após a leitura do Programa de Trabalho, SELECCIONE o tópico onde poderá participar 

• Cada parte da Programa de Trabalhos 
publica convites públicos para submissão de 
candidaturas (geralmente convites anuais). 
 

• Também publicado no website CORDIS e no 
Jornal Oficial da UE 
(http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm). 
 

• Data limite de submissão indicado nas “Calls 
Fiches” de cada programa de trabalho. 
 

• Ler atentamente o programa de trabalhos e 
tópicos 

Tema 

Actividade
/Sub-

actividade 

Tópico 

Proposta 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
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 Como ler o Programa de Trabalhos? - Recomendações   

1º Ler os capítulos introdutórios do  
Programa de Trabalhos 
 
2º Seleccione a actividade correspondente ao seu campo  

de interesses 
 
3º Focalize-se nas áreas que melhor se adaptam às suas  

competências 
 
4º Concentre-se nos tópicos que parecem mais relevantes para 
o seu domínio de investigação e decida qual o papel a  
desempenhar no projecto 

 (coordenador/parceiro) 
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 Programa  de Trabalhos (Cooperação ) – Estrutura Geral do WP 
 

Work Programme 

Actividades 

Áreas 

Tópicos 

• Nº e título 

• Descrição 

• Regime de financiamento 

• Condições específicas 



GPPQ – Gabinete de Promoção do 7º Programa-Quadro de I&DT 

7º Programa-Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico (2007-2013) 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 6 de Dezembro de 2012                                              Sessão de Esclarecimento - FP7 e Horizonte 2020 

 Encontrar um tópico – site oficial do 7º PQ 

CORDIS: Community Research and Development Information Service 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html  

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
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 Concursos Abertos (Open calls) 
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 Information Package - Conteúdos 

Documentos específicos 
para cada call 
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 Identifique oportunidades e Certifique que Programa, Tema & 
Tópico estão bem identificados.  
 Certifique que possui todos os documentos necessários 

Certifique o prazo limite de submissão (call fiche) 

Decida qual estratégia de participação: Coordenador ou parceiro? 

Certifique  que a ideia se  enquadra no tópico 

Prepare um resumo da proposta (máximo 1 página). Não precisa, 
nem deve ser extensa. Não divulgar informações críticas 

Construa o Consórcio: Procura de parceiros 

Caso seja o coordenador: 

 TER em ATENÇÃO!!! 
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 Estratégia  - Coordenador vs. Parceiro  

 

• O projecto é estratégicamente importante e a ideia é sua? 

• A sua organização  tem experiência de gestão de projectos 

multinacionais? 

• Tem um gestor de projecto adequado e experiente? 

•A sua instituição está estabelecida há vários anos e é financeiramente 

estável? 

• Já teve participações prévias em projectos europeus? 

Coordenar um projecto dá visibilidade e permite um maior controlo da 
direcção e do orçamento do projecto 

 A coordenação de um projecto do 7ºPQ é exigente,  em termos de tempo e experiência.  
Comece por ganhar experiência como parceiro. 
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  Como construir um consórcio    

SEJA PRO-ACTIVO 
Torne-se visivel e atraente para os 

parceiros internacionais 

 
 

Networking!!! 
 
 

Prepare um resumo da proposta (máximo 1 página). Não precisa e 
não deve ser extensa. Não divulgar informação confidencial /chave 
do projecto planeado. 

As melhores fontes são:  

 Colaborações actuais e anteriores 

 Parceiros de negócios / potenciais clientes 

 Principais actores a nível internacional 

 Plataformas Tecnológicas Europeias 

Participação em info-days e brokerage events 

 Instituições com experiência de participação 

Abstract 
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 Consórcio – Tipo de parceiros 

 Depende do que é solicitado no tópico 
São aplicadas differentes regras de participação 

Grupos de Investigação 
 
Empresas 
 
Pequenas e Médias Empresas 
 
Associações ou agrupamentos de PMEs 
 
Administrações Públicas ou governamentais 

 
Organizações internacionais 
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•Redes já existentes nos 
meios académicos e 
industriais 
 

•Fornecedores, clientes 
 

•Competidores 

Amigos e 
Colegas 

•Eventos de brokerage 
 

•Workshops nacionais 
e internacionais 
relacionadas com o 
7ºPQ 

Conferências, 
eventos 
temáticos 

•Brochuras/Catálogos 
de projectos do 6º e 
7ºPQ 
 

•CORDIS – ‘Find a 
Project’ 

http://cordis.europa.eu/fp7/projec
ts_en.html  

 
Bases de dados 
de projectos 

•Pontos de contacto Nacionais 
(NCP): 

http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html  
 

• Redes temáticas de NCP: 
http://cordis.europa.eu/fp7/ncp-

networks_en.html  
 

Redes de apoio 

•Acções COST 
 

•Acções Marie Curie 
 

•Calls conjuntas ERA-NET 
 

•FP7 groups | LinkedIn 
•Technology Marketplace 

http://cordis.europa.eu/marketplace/  
 
 

•… Outras 

 Consórcio – Ferramentas de Networking / Internacionalização 

Pro-actividade!! 

http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/ncp-networks_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/ncp-networks_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/ncp-networks_en.html
http://cordis.europa.eu/marketplace/
http://cordis.europa.eu/marketplace/
http://cordis.europa.eu/marketplace/
http://cordis.europa.eu/marketplace/
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Escrever um sumário da 
proposta em 1-2 pag 

Reunião de consórcio  
(se necessário) para distribuição de 

trabalho 

Workpackages Gestão do 
projecto 

Exploração e 
disseminação de 
resultados, etc. 

Compilação de todas as 
partes da proposta  

Circular para obter 
comentários 

Submissão da proposta 

Revisão da proposta e 
verificação de 
inconsistências 

 Planeamento da escrita da proposta 
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 Estrutura da proposta – Parte A e Parte B 
 

PARTE A: Informação administrativa e financeira do projecto 
• Secção A1: Sumário 
• Secção A2: Participantes 
• Secção A3: Orçamento 

 
PARTE B: Descrição do plano científico, da gestão e do impacto do projecto  

• Secção 1: Qualidade científica e técnica 
• Secção 2: Implementação 
• Secção 3: Impacto 
• Secção 4: Questões éticas 

 
 

 

⇒ De acordo com o Guide for Applicants e 
seguindo os 3 grandes critérios de avaliação  
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PARTE A: Informação administrativa e financeira  

PARTE B: Descrição do plano científico, da gestão e do impacto  

  Preparação da proposta – Formulários 
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Validação prévia da entidade => atribuição de PIC 
=> Introdução automática dos dados 

A preencher pelo coordenador A preencher por cada parceiro 
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Orçamento global 

Orçamento por parceiro 

 Distribuição do orçamento - Formulários A3.1 e A3.2 

 

  Os custos deverão estar 
associados a actividades 
específicas 
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Coordenador 

Overheads Aplicação das 
taxas máximas de 

financiamento 

Não entra para 
o cálculo dos 

overheads 

 Custos do Projecto: Formulário A 3.1 
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 Financiamento das Actividades de I&DT (1) 

Actividades de I&DT Actividades de 
demonstração  

Controlo e 
Gestão de 
Consórcio 

Outras 
Actividades 

Actividades de 
investigação e 
desenvolvimento 
tecnológico, incluindo 
as actividades de 
coordenação e de 
preparação da 
disseminação e 
exploração dos 
resultados do projecto 
 

Actividades de 
demonstração 
(designadas para 
demonstrar a 
viabilidade de novas 
tecnologias in loco), 
prototipagem, etc 

Actividades de 
gestão do consórcio 
(integração de 
todos os 
componentes do 
projecto, 
manutenção da 
comunicação com o 
PO e FO)  

Qualquer outra 
actividade não incluída 
nas anteriores 
- Disseminação dos 
resultados da I&DT 
(adopção e utilização), 
gestão do 
conhecimento, 
protecção da 
propriedade 
intelectual) 
- Formação (quando tal 
é prevista) 
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 Financiamento das Atividades de I&DT (2)  

Taxas máximas 
de reembolso 

Actividades de 
I&DT 

Actividades de 
demonstração  

Controlo e 
Gestão de 
Consórcio 

Outras 
Actividades 

 
Projectos 

em Colaboração 
(PME inc.) 

 
50% (E) 

75% (IPSFL, PME, 
Pub) 

 
 

50% 

 
 

100% 

 
 

100% 

Acções de 
Coordenação 

e Apoio 

 
100% 

 
100% 

Investigação 
 em Benefício 
Grupos 
Específicos 

100% 
(sob forma de prestação 

de serviços) 

 
100% 

 

Taxas máximas de financiamento 
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Custos directos 
 

• Recursos Humanos (pessoal 

permanente e temporário)  

• Viagens + estadias 

• Equipamento – Taxa de depreciação 

• Consumíveis  

• Subcontratação 

• Certificações Financeiras 
 

Custos indirectos 
(alguns exemplos) 
 
• Custos administrativos 
• Aluguer do espaço 
• Equipamento de escritório (habitual) 
• Consumíveis de escritório 
• Electricidade, aquecimento 
• Comunicações (telefone, correio) 
• Limpeza 
• Contabilidade, etc. 

Tarefas minoritárias, 
competências inexistentes 

no consórcio 

Time sheet 

•Real Indirect Costs – Contabilidade Analítica 
• Taxa Fixa (20%) 
•Specific Flat Rate (60% até final do 7ºPQ) 
• Método Simplificado (sistema contabilístico que 
permite a identificação de todos os custos indirectos) 

 Custos do Projecto – directos vs. indirectos (exemplos) 
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 Estrutura da proposta – Parte B 

 
 

PDF file – max. 10 Mb 
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 Qualidade científica e técnica – Estabeleça objectivos claros na proposta! 

 Objectivos estratégicos  ->  Políticas Europeias, Programa de Trabalho 
 Objectivos gerais  ->  No longo prazo 
.... melhorar, potenciar, promover, etc 

 Objectivos específicos  ->  No curto prazo 
.... testar, desenvolver novos conhecimentos, etc 

S • Specific 

M • Measurable 

A • Achievable (duração do projecto) 

R • Relevant 

T • Timely 

Informação sobre políticas europeias: 
Europa website; 
“White Papers” e “Green Papers”; 
OCDE – Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico;  
IPTS – Instituto de Estudos de Prospectiva 
Tecnológica 

Programa de Trabalho 

http://europa.eu/
http://europa.eu/documents/comm/index_en.htm
http://europa.eu/documents/comm/index_en.htm
http://europa.eu/documents/comm/index_en.htm
http://europa.eu/documents/comm/index_en.htm
http://europa.eu/documents/comm/index_en.htm
http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/
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 Verifique o ‘Estado da Arte’ 

 

⇒ Verifique o que foi feito anteriormente e por quem – projectos já 
financiados no 6º e 7º PQ e patentes submetidas 

 
 

http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htm  

http://worldwide.espacenet.com
/quickSearch?locale=en_EP  

http://cordis.europa.eu/fp7
/projects_en.html  

http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htm
http://worldwide.espacenet.com/quickSearch?locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/quickSearch?locale=en_EP
http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html
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 Descrição detalhada dos work packages 
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 Avanço para além do estado-da-arte (impacto 

científico) 

 Impacto na Inovação  
(gestão e disseminação do conhecimento, protecção 

da Propriedade Intelectual) 

 Impacto socio-económico (mercado) 

 Impacto nas políticas de investigação europeias, 

nacionais e regionais 

 Envolvimento dos stakeholders chave 

 Secção 3 -  Impactos esperados 
 

 

⇒ A Comissão indica explicitamente, p/ cada tópico, quais os impactos que 
espera que o projecto venha a produzir 
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 Secção 3 -  Disseminação / Exploração dos resultados 
 

 A estratégia de disseminação deve ser sustentada por um plano consistente, no qual devem ser  
apresentados os diferentes canais de divulgação e comunicação do projecto, a respectiva  
calendarização e os parceiros imputados às acções de promoção e divulgação dos resultados do  
projecto 
 

 As actividades de disseminação devem começar no início e não no fim do projecto! 
(para potenciar os resultados do projecto) 

“A guide to successful communications”: 
http://ec.europa.eu/research/conferences/2004/cer2004/pdf/rtd_2004_guide_success_communication.pdf 
 

“Use & Diffuse Manual”:  
http://www.useanddiffuse.eu/default.aspx?articleID=18836&heading=   

Desenvolva um plano de exploração dos resultados que possa maximizar o impacto do  
projecto, aproximando os seus resultados das necessidades do mercado 

http://ec.europa.eu/research/conferences/2004/cer2004/pdf/rtd_2004_guide_success_communication.pdf
http://ec.europa.eu/research/conferences/2004/cer2004/pdf/rtd_2004_guide_success_communication.pdf
http://www.useanddiffuse.eu/default.aspx?articleID=18836&heading
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 Questões éticas 

 A proposta inclui uma secção dedicada às questões  
de ética 

 

 O candidato deverá preencher uma tabela com  
indicação das questões de ética na proposta 

 

⇒  Descreva os potenciais aspectos éticos da 
investigação proposta 
⇒  Descreva de que forma tenciona abordar 
essas questões nas propostas 

 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html  

Investigação em embriões humanos 

Investigação em seres humanos 

Protecção de dados 

Investigação em animais 

Investigação envolvendo países ICPC 

Utilização binária 

http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html
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 Escrita de uma proposta -  Ter em conta que : 
 

Aparência da proposta é de importância crucial para o sucesso global da 
avaliação (“reader-friendly”) : 

• Ajuda os avaliadores a compreender o conteúdo  facilmente (lembre-se que os 
avaliadores têm tempo limitado para “gastar” para cada proposta). 

• Fraca apresentação demonstra o baixo compromisso/esforço/capacidade. 
• Torne o texto claro, simples , bem estruturado e fácil de ler: 

 
 use parágrafos curtos 
 use “bullet points”  
 realce os pontos principais em itálico 
 inclua apenas as informações relevantes 

 

• Escolha um bom acrónimo e título 
 

 
Torne a sua proposta visualmente atractiva e convidativa, usando gráficos e 
esquemas. A proposta tem de apresentar um produto de alta qualidade! 
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 Considerações finais 

 Mantenha-se informado sobre as principais políticas 
europeias 
 

 Esteja atento e procure atempadamente informação  
sobre os programas de trabalhos dos temas e as 
previsões de lançamento de calls 
 

 Apenas projectos com excelentes e inovadoras ideias, a 
serem implementados por um bom consórcio, terão 
hipóteses. 
 

 As propostas submetidas são em geral todas boas, mas 
apenas propostas excelentes é que serão financiadas 
 

 As propostas FP7 são avaliadas remotamente por peritos 
com “backgrounds” e representatividades geográfica  
diferentes 
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Relatórios, 
Exploração dos 
resultados 
Auditorias da 
CE, etc 

Gestão do projecto 
Relatórios, 
alterações ao 
contrato,etc 

Negociação 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 7º PQ? 
Onde? 

1º contacto 
O que é o 7º PQ? 
Como funciona? 

3-4 meses 

Apoio do GPPQ 

6 meses 3-6 meses 

 O apoio do GPPQ aos participantes nacionais 
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www.gppq.mctes.pt 

Mandato do GPPQ 
 

• Promoção da participação portuguesa no 
7º PQ 

• Veículo de informação entre a Comissão 
Europeia e as entidades nacionais. 

• Apoio à participação nacional 
(participação nas redes europeias, 
divulgação, formação, etc.). 

• Acompanhamento da participação 
nacional nos projetos em curso. 

• Coordenação da rede de Pontos de 
Contacto Nacionais (NCP). 

• Helpdesk 

GPPQ – Gabinete de Promoção do Programa Quadro Europeu 

Elisabete Pires 
Elisabete.pires@fct.pt  

http://www.gppq.mctes.pt/
mailto:Elisabete.pires@fct.pt
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