
































Considero 5 princípios chave: 

1.  Sistema baseado na confiança e na Simplificação 

2.  Critério baseado na Excelência e inclusão do conceito 
“Stairway to Excellence” 

3.  Financiamento de todo o ciclo: investigação de fronteira, 
desenvolvimento tecnológico, demonstração, disseminação e  
valorização dos resultados e entrada no mercado 

4.  Sinergias com os Fundos Estruturais para a capacitação de 
equipas 

5.  Contributo para o emprego de jovens cientistas 



  Parlamento Europeu propôs duplicação do 
orçamento (de 52.000M€ para 100.000M€ ) 

  Comissão Europeia propôs 87.740M€ 

  Orçamento final será decidido em 
negociações entre Parlamento, Conselho e 
Comissão 



Industrial Leadership 

-  Leadership in enabling and industrial technologies 
-  ICT 
-  Nanotechnologies 
-  Advanced materials 
-  Biotechnologies 
-  Advanced manufacturing and processing 
-  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 

European Research Area 

Simplified access 

International cooperation 

Coherent with other EU and MS actions 

Societal Challenges 
-  Health, demographic change and wellbeing 
-  Food security, sustainable agriculture, marine 

and maritime research, and the bioeconomy 
-  Secure, clean and efficient energy 
-  Smart, green and integrated transport 
-  Climate action, resource efficiency and raw 

materials 
-  Inclusive, innovative and secure societies 
EIT will contribute to addressing these challenges 

Europe 2020 priorities 



  Excelência Científica : Financiamento 
proposto (milhões de euros 2014-2020) 

European Research Council 13.268 

Future and Emerging Technologies 3.100 

Acções Marie Curie 5.572 

Infraestruturas de Investigação 2.478 



Liderança Industrial: Financiamento proposto 
(milhões de euros 2014-2020) 

Tecnologias industriais 
(ICT, nanotecnologias, materiais, biotecnologia, 
manufactura, espaço) 

13.781 

Acesso a financiamento de risco 3.538 

Inovação nas PME 619 





Desafios Societais: Financiamento proposto 
(milhões de euros 2014-2020) 

Saúde, alterações demográficas e bem-estar 8.033 

Segurança alimentar, agricultura sustentável, 
investigação marinha e marítima e bioeconomia 4.152 

Energia segura, não poluente e eficiente 5.782 

Transportes inteligentes, ecológicos e integrados 6.802 

Acção climática, eficiência na utilização de recursos e 
matérias-primas 3.160 

Sociedades inclusivas, inovadoras e seguras 3.819 



  Parlamento propõe a divisão do Desafio Societal  6 

 “Sociedades inclusivas, inovadoras e seguras” 

 em 2 Desafios distintos: 

  6 - A Europa num mundo em mudança – sociedades 

inclusivas, inovadoras e reflexivas 

•  Orçamento proposto: 1.492 M€ 

  7 - Sociedades seguras – Proteger a liberdade e a 

segurança da Europa e dos seus cidadãos 

•  Orçamento proposto: 1.843 M€ 



7 - Sociedades seguras – Proteger a liberdade e a 
segurança da Europa e dos seus cidadãos 

  Lutar contra a criminalidade e o terrorismo; 
  Proteger e melhorar a resiliência de infra-estruturas 

críticas 
  Reforçar a segurança mediante a gestão das 

fronteiras e segurança marítima; 
  Garantir a cibersegurança; 



7 - Sociedades seguras – Proteger a liberdade e a 
segurança da Europa e dos seus cidadãos 

(continuação) 

  Reforçar a capacidade de resistência da Europa às 
crises e catástrofes e dar apoio à política Europeia 
de segurança interna e externa; 

  Assegurar a protecção da vida privada e da 
liberdade na Internet e reforçar a dimensão societal 
da segurança; 

  Reforçar a normalização e interoperabilidade 







  É necessário simplificar os mecanismos dos 
programas de financiamento de investigação e 
inovação europeus 

  2 abordagens: 

1.  Simplificação dos aspectos financeiros e 
administrativos do financiamento a projectos 

2.  Reforço do processo de avaliação técnico e 
científico 



  Um único conjunto de regras para todos os 
instrumentos do programa 

  Taxas de financiamento mais simples 

  Acesso mais fácil às candidaturas 

  Critério de avaliação uniforme 

  Gestão de bolsas mais simples 

  Regras mais simples 

  Menos auditorias e mais focadas 



  IVA considerado elegível para instituições que 
não o possam recuperar 

  Reembolso a 100% dos custos directos 

  Novas regras para facilitar às universidades o 
recrutamento de jovens investigadores 

  Abolição dos time-sheets para quem trabalha 
exclusivamente em projectos europeus 

  Um único conjunto de regras para todos os 
instrumentos do programa 
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  Garantir abertura à participação de todos os 
tipos de stakeholders, incluindo transparência 
de processos de participação em JTIs e PPPs 

  Garantir participação de PMEs e pequenos 
grupos de investigação 









Em curso: negociações entre Parlamento, Comissão e 
Conselho sobre o orçamento da UE 2014-20 (incluindo 
orçamento do Horizonte 2020) 

Jan 2013: Início das negociações do H2020 entre Parlamento, 
Comissão e Conselho  

Meados 2013: Últimas calls do 7º PQ 

Meados 2013: Parlamento e Conselho adoptam actos 
legislativos relativos ao Horizonte 2020 

Jan 2014: Início do Horizonte 2020 








