
Horizonte 2020 

Horizonte 2020 

 
Oportunidades para as empresas 

Marta Candeias 

 NCP NMP, PME e FTI 

marta.candeias@fct.pt  

mailto:marta.candeias@fct.pt


Horizonte 2020 

Oportunidade para as PME no Horizonte 2020  
 

 

20% - Desafios 

Societais e Liderança 

 Industrial 

 

~ 9.338,91 M €  

 

13%  

~6.070M€ 

Projectos em Colaboração 

Fast Track to Innovation 

(200M€)  

7%  

~2.300 M€  

SME Instrument 

 

Pilar Liderança 

Industrial 

~616 M€  Innovation in SMEs 

(Eurostars)  

~2.842 M€  Acesso a Financiamento de 

Risco (debt e equity facility)  

Pilar Excelência 

Científica 

Intercâmbio e Mobilidade de investigadores de 

PME (Ações Marie Curie) 
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Investigação 
Fundamental 

Investigação 
Aplicada 

- Prototipagem 
- Demonstração Mercado 

Research & innovation 
projects  

Innovation projects  

Fast Track to Innovation 

SME instrument 

Eurostars II 

Instrumentos Financeiros  

SME Instr. Fase 3 

Marie Curie 

TRL 0-3 TRL 4-8 TRL 9-10 
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Principais Características    

  
 
 Dirigido a PME orientadas para a internacionalização, crescimento e 

inovação 
 

 Só PME podem concorrer (uma ou mais)  
 

 Tópicos em cada tecnologia da LEIT ou em cada DS – bottom-up 
 

 Projetos orientados para os resultados (TRL ≥ 6) 
 

 Projetos com dimensão europeia 
 

 Concurso continuamente aberto com em vários cutt-off de avaliação 
 

 Concurso em 3 fases ( serviço de coaching) 
 

 Cada PME só pode concorrer com uma ideia de cada vez a cada 

concurso 
 

 Tempos de contrato curtos (Fase 1 = 3 meses; Fase 2= 6 meses) 
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Tem de existir  

um mercado 
 

 

 

Fácil de usar/produzir  

pelos cliente e  

pela empresa      

  

Solução técnica  

possível e melhor que  

as existentes 

Excelência na 
Inovação 

Potencial de 
comercialização e 
impacto 
económico 

Potencial da PME 
para atingir os 
resultados 
propostos 

Dimensão europeia e valor 
acrescentado para a Europa          
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EASME 

http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm
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Fase 1: Análise  do Conceito 

e viabilidade da ideia   

Fase 2: ID, Demonstração  

demonstration, market replication  

Fase 3: Comercialização 

Candidatura: 

 Ideia/conceito 

“Plano de Negócios I”  

Candidatura: 

“Plano de Negócios 

II”+descrição das atividades na 

Fase 2 

 Instrumento de 

promoção através de 

rótulo de qualidade aos 

projetos com sucesso 
 
 

 Facilitar o acesso a 

financiamento privado  
 

 

 Apoio através de 

networking,  formação,  

informação, gestão da 

PI, partilha do 

conhecimento, 

disseminação  
 
 

 Janela de oportunidade 

para os mecanismos 

financeiros (debt e 

equity facility)  

Atividades: 
Viabilidade do conceito 

Análise de Risco 

Regime de PI 

Procura de Parceiros 

Estudo de Design 

Aplicação Piloto 

Atividades: 
Desenvolvimento 

Prototipagem 

Testes 

Pilotos 

Minituarização/Scale-up 

Market replication  

Resultado:  

“Plano de Negócios II”  

Resultado:  

“Plano de Negócios III” 

 (pronto para investimento) 

Lump sum: 50.000 €  

~ 6 meses 

Financiamento: 0,5 a 2,5 M€ 

~ 12 a 24 meses 
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 Resultados chave e respetivas áreas de aplicação (ex: estado do desenvolvmento, 

factos e números que facilitem a análise do potencial impacto, diferenças dos principais 

produtos/serviços competidores existentes, principais questões de PI) 
 

 A equipa (experiência dos envolvidos na exploração, qual a sua estratégia de negócio, 

necessidade de complementar com recursos externos, etc) 
 

 O mercado (tamanho e geografia dos potenciais mercados, tendência de mercado, 

principais competidores e vantagem competitiva em relação aos mesmos) 
 

 O modelo de negócio (estratégia de marketing, principais pontos de destaque, principais 

clientes, distribuição, etc) 
 

 As projeções financeiras (previsão de vendas, investimento necessário, estratégias de 

financiamento, etc) 
 

 O Planeamento da Comercialização (os passos necessário antes do produto estar 

pronto para o mercado: prova de conceito; prototipagem; demonstração do desempenho; 

eficiência de custos; ensaios de campo, questões de validação e regulamentação, barreiras e 

como ultrapassá-las) 
 

 A análise de risco (riscos financeiros, comerciais e de produção e necessidades de 

regulamentação) 

Plano de Negócios 
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Excelência 
• Objetivos 
• Enquadramento no tópico 
• Conceito e abordagem 
• Ambição 

 
Impacto 
• Mercados/utilizadores 
• Empresa 
• Plano de disseminação dos resultados 
• Plano de exploração dos resultados 
• Gestão dos IPR 
• Comunicação (Fase 2) 

 
Implementação 
• Plano de atividades 
• Estrutura de Gestão e Procedimentos 
• Equipa de projeto 
• Alocação de Recursos – pré-preenchida: 50.000€ (Fase I) 

• Alocação de Recursos – financiamento a 70% (Fase II) 
• Third Parties 

Fase I 

~ 10 páginas 

Fase II 

~ 30 páginas 

Critérios de avaliação 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-sme-1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-sme-2_en.pdf
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Concurso 2014 Data Limite Fase 1  Data limite Fase 2 Orçamento  

Desafios Societais e Temas 
da Liderança Industrial 

17-12-2014 17-12-2014 251,02 M€ 

Concurso 2015 Data Limite Fase 1  Data limite Fase 2 Orçamento 

Desafios Societais e Temas 
da Liderança Industrial 

18-03-2015 

17-06-2015 

17-09-2015 

16-12-2015 

18-03-2015 

17-06-2015 

17-09-2015 

16-12-2015 

 
268,57 M€ 

Calendário dos concursos 
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SME Definition :Recomendação 361/2003 

 
 - < 250 trabalhadores 

 - Balanço < 47M€ 

 - Volume de Negócios < 50M€ 

 - Autonomia < 25% 

 Inclui critério de eligibilidade – estatuto de PME; 

 Questionário electrónico (registo no Portal do Participante) - 

declaração de PME que deverá ser complementada com uma 

Declaração de Honra; 

 Verificações aleatórias ou em caso de dúvida deverão 

assegurar   conformidade  com a definição de PME; 

Quem pode participar? 
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O que é? 

O Fast Track to Innovation - FTI é a 

única medida totalmente aberta 

(bottom-up) no Horizonte 2020 que 

promove atividades de inovação 

próximas do mercado acessível a 

todo o tipo de participantes. 
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Máximo 5 parceiros (envolvimento da indústria obrigatório) 

  

Até 3 M € por projeto (se se justificar; 1 a 2 M € é o expectável)  
 

Bottom-up: todas as áreas da Liderança Industrial e dos Desafios Societais 
 

Continuamente aberto (a partir de 06 de Janeiro de 2015);  
 

3 cut-off dates: 29 de Abril, 01 de Setembro e 01 de Dezembro  
 

Time to grant até 6 meses  
 

 Ação de Inovação (70%) – TRL 6 - 9 
 

 Time to market até 3 anos após o inicio do projeto 
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 Obrigatoriedade pode ser assegurada através de: 

 - pelo menos 60% do orçamento total da proposta está alocado 

ao(s) parceiro(s) da indústria ou, 
 

 - o número mínimo de participantes da índústria é de 2, num 

consóricio de 3 ou 4 parceiros, e 3 num consórcio de 5. 
 

 As propostas têm de incluir um plano de negócios (estratégia de 

comercialização, modelo de negócio,etc) 

 

  As PME e os participantes da parte da indústria pela primeira vez 

no Horizonte 2020 são particularmente bem-vindos 

 

Envolvimento da Indústria 

Indústria – entidade privada com fins lucrativos 
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Instrumentos Financeiros  
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Instrumentos de Débito  
  

 InnovFin Large Projects (ex-RSFF )  

 - empréstimos desde 7.5 M€  até 300 M€; implementado pelo EIB 

 
 

 InnovFin MidCap Growth Finance (novo; empresas de média dimensão)  

 - empréstimos e financimento mezzanine desde 7.5 M€ até 25 M€; 

 implementado pelo EIB 

 
 

 InnovFin MidCap Guarantee  

 - garantias/contragarantias a intermediários financeiros (bancos, etc.);  

 - empréstimos desde 7.5 M€ até 50 M€; implementado pelo EIB 

 
 

 InnovFin SME Guarantee (ex-RSI pilot)  

 - garantias/contragarantias a intermediários financeiros;  

 - empréstimos desde 25 000€ até 7.5 M€; implementado pelo EIF 

 
 

 InnovFin Advisory   

 - melhorar os aspetos finaceiros de grandes projetos 
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 InnovFin Large Projects (ex-RSFF )  

 - Aberto  - pedido direto ao EIB  

 

 InnovFin MidCap Growth Finance (novo; empresas de média 

dimensão)  

 − Aberto  - pedido direto ao EIB  

 

 InnovFin MidCap Guarantee (novo; empresas de média dimensão)  

 - concurso para expressão de interesse de intermediários 

financeiros lançada pelo EIF - Aberto 

 

 InnovFin SME Guarantee (ex-RSI pilot)  

 - concurso para expressão de interesse de intermediários 

financeiros lançada pelo EIF - Aberto 
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  via EIF ou intermediários  

 − Early-stage: previsto para final de 2014 
 

 - Growth: lançado em Julho 
 

 − Angels Co-investment Pilot: 2015  
 

 −Technology Transfer Financing Facility Pilot: 2015  

 

 Medidas de apoio: investment-readiness, TT capacity-

building  

 − lançamento iminente 

Equity 
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ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/news/research-eu/docs/focus-10_en.pdf  

http://www.eib.org/products/documents/innovfin-faq.htm  

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/news/research-eu/docs/focus-10_en.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/news/research-eu/docs/focus-10_en.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/news/research-eu/docs/focus-10_en.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/news/research-eu/docs/focus-10_en.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/news/research-eu/docs/focus-10_en.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/news/research-eu/docs/focus-10_en.pdf
http://www.eib.org/products/documents/innovfin-faq.htm
http://www.eib.org/products/documents/innovfin-faq.htm
http://www.eib.org/products/documents/innovfin-faq.htm
http://www.eib.org/products/documents/innovfin-faq.htm
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