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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 (ERC) 

Reforçar a liderança 
industrial em inovação. 
Inclui grande investi-
mento em tecnologias-
chave (KET), e um 
melhor acesso ao 
capital e apoio às PME 

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

17 b€ 30 b€ 

24,5 b€ 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020
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Cobertura de toda a cadeia de inovação 

Investigação 

Fundamental 
Tecnologia 

I&D 

Demonstração Entrada 

No 

Mercado 

Validação em  

Grande escala 
Prototipagem Pilotos 

Excellent science 

Industrial leadership 

Societal challenges 
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• Abordagem por desafios permitindo aos candidatos maior liberdade para 

considerar soluções inovadoras. 

• Lista simplificada de possíveis tipo de ação (ex. research and innovation 

(RIA) -100%; innovation actions (IA) - 70%,…)   

• Menor especificação mas forte enfâse no impacto esperado. 

• Abordagem estratégica com programas bi-anuais.  

• Tópicos mais abrangentes. 

• Focus areas que reúnem diferentes tecnologias ao longo de toda  cadeia de 

inovação  

• Cross-cutting issues (ex. ciências sociais, género, cooperação 

internacional…) 

Horizonte 2020 é diferente 
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Regras 

Tipos de ação  
• RIA: Research and innovation actions  

• IA: Innovation actions  

• CSA: Coordination and support actions  
 

Condições mínimas de participação  
• Pelo menos 3 entidades legais estabelecidas em 3 Estados Membro ou Países 

Associados diferentes em ações em colaboração ( mínimo de 1 uma entidade nas 
CSAs e mínimo uma PME no SME instrument)  

 

Critérios de Avaliação 
• Excelência – Impacto – Qualidade e eficiência da ação (semelhante ao FP7)  

• Thresholds  variam de concurso para concurso 
 

Redução do Time to Grant  
• Maximo 8 meses (5 para avaliação dos resultados e 3 para o Grant Agreement)  

• Preparação do Grant agreement em vez de negociação (as propostas são avaliadas 
como estão e não pelo que poderiam ser com algumas alterações)  
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Entidades Elegíveis a financiamento: 
 

 Qualquer entidade legal estabelecida num EM 

ou EA ou constituídas nos termos do direito da 

União 
 

 Organizações internacionais de interesse 

europeu 
 

 Entidades jurídicas estabelecidas num país 

terceiro identificado no WP 

 Exceção no Desafio Saúde: participação e 

financiamento de entidades dos EUA 

HORIZONTE 2020 | Entidades participantes 
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Pilar I- Excelência Científica 

ERC, aberto a todos os temas, investigadores jovens promissores 

(Starters, Consolidators) e estabelecidos (Advanced Grants), Synergy e 

Proof of Concept  

FET, Future and Emerging Technologies, ideias novas, radicais 

e com risco elevado para acelerar o desenvolvimento em áreas 

emergentes da ciência e da tecnologia, incluindo FET-Open (novos 

conceitos), FET-Proactive (explorar ideias promissoras), e FET 

Flagships (para obter “breakthroughs”). 

Bolsas Marie-Curie, internacionais (entradas e saídas) e entre 

sectores (universidade-Indústria), inc. doutoramentos em ambiente 

industrial - possibilidade de alavancar fundos próprios com o COFUND. 

 

Infra-estruturas de Investigação de Classe Mundial, acessíveis 

a todos os investigadores. 
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Pilar II – Liderança Industrial 

 Tecnologias Facilitadoras Essenciais (Key Enabling Technologies) 

ICT – micro-eletrónica, sistemas embebidos, computação da próxima 
geração, internet do futuro, robótica, fotónica. 

Nanotecnologias – desenvolver novos nanomateriais e nano-tecnologias 
em múltiplas disciplinas, estudar a sua sustentabilidade e a dimensão 
social 

Materiais avançados - desenvolver materiais com novas funcionalidades 
e melhor desempenho, com maior eficiência energética e menor impacto 
ambiental. 

Biotecnologia – processos e materiais inovadores e sustentáveis em 
sectores incluindo agricultura, alimentação, florestas, química industrial e 
saúde. 

Processo de Fabricos  inovadores – Fábricas do Futuro, Edifícios 
Energeticamente Eficientes, soluções sustentáveis em indústrias 
intensivas em consumo de energia, novos modelos de negócio 
sustentáveis. 

Espaço – desenvolver e explorar as infra-estruturas espaciais para 
satisfazer as necessidades da Europa 

 
Acesso a Capital de Risco e Inovação nas PME 

http://eit.europa.eu/home.html
http://eit.europa.eu/home.html
http://eit.europa.eu/home.html
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 Pilar III – Desafios Societais 

1.  Saúde, alterações demográficas e bem-estar 

2.  Bioeconomia, incluindo segurança alimentar, 
agricultura e florestas sustentáveis, investigação 
marinha, marítima, em lagos e em rios 

3.  Energia segura, eficiente e sustentável 

4.  Transportes inteligentes, verdes e integrados 

5.  Ação Climática, eficiência na utilização de recursos 
e matérias primas 

6. A Europa num Mundo em mudança -  Sociedades 
inclusivas, inovadoras e pensadoras 

7.  Sociedades seguras - proteção da segurança da 
Europa e dos seus cidadãos 
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 Horizonte 2020 - abordagem integrada a todo o ciclo de I&I 

 

 
 
 
 

PME 

Investigação 
Fundamental 

Investigação 
Aplicada 

-Desenvolvimento 
Tecnológico 
-Prototipagem 
-Demonstração 

Mercado 

TRL 0-3 TRL 4-8 TRL 9-10 
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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) 

Oportunidade para as PME no Horizonte 2020  
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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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 Dirigido a PME orientadas para a internacionalização, crescimento e 

inovação 
 

 Só PME podem concorrer (uma ou mais)  
 

 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) 
 

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

Tópicos 

Orçamento 

 2014 (M€) 

Orçamento 

2015 (M€) 

ICT-Open Disruptive Innovation Scheme (ODI) 45 45 

NMP -Accelerating the uptake of nanotechnologies or 

advanced materials or advanced manufaturing and 

processing by SMEs 

22 24 

BIOTEC-SME boosting biotechnology-based industrial 

processes driving competitiveness and sustainability 

4 2 

Space-SME Instrument 8,5 8,75 

(DS1) PHC-Clinical validation of biomarkers 66 45 

(DS2) SFS-Resource-efficient eco-innovative food production 

and processing 

9 17 

(DS2) BG-Supporting SMEs efforts for the development - 

deployment and market replication of innovative solutions for 

blue growth 

3 5 

(DS3) SIE-Stimulating the innovation potential of SMEs for a 

low carbon energy system 

33,95 37,26 

70% 

70% 

70% 

100% 

70% 

70% 

70% 

70% 



Horizonte 2020 

SME instrument 

Tópicos 

Orçament

o 

 2014 (M€) 

Orçament

o 

2015 (M€) 

(DS4) IT-Small business innovation research for Transport 36 39 

(DS5 ) SC-Boosting the potential of small businesses for eco-

innovation and a sustainable supply of raw materials 

17 19 

(DS6) INSO-Innovative mobile e-government applications by 

SMEs 

8 

(DS6) INSO-SME business model innovation for inclusive 

societies 

30 

(DS7) DRS-Critical infrastructure protection topic 7: SME 

instrument topic: “Protection of Urban soft targets” 

7 7 

70% 

70% 

70% 

70% 

70% 
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EASME 

http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm
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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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? 

IDEIA                               Coaching empresarial e serviços 
complementares 

MERCADO 

Análise da 
viabilidade 
financeira e 

técnica; prova de 
conceito 

Demonstração 
Replicação no 

mercado 
Desenvolvimento  

Tecnológico 

 Comercialização 

SME instrument 
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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 



Horizonte 2020 

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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 Resultados chave e respetivas áreas de aplicação (ex: estado do desenvolvimento, 

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) 
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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€ 

Abertura a 1 de Março 2014 

  
 

Abertura a partir de 1 de Janeiro 2015 
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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; 
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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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 Participant Portal: 

http://ec.europa.eu/research/participants
/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/9096-ftipilot-1-2015.html 

 
 Work Programme: 

http://ec.europa.eu/research/participants
/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2
020-wp1415-fast-track_en.pdf  
 

 Evento de lançamento: 9 Janeiro 2015 
em Bruxelas (o registo irá abrir em breve) 
 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-fast-track_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-fast-track_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-fast-track_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-fast-track_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-fast-track_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-fast-track_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-fast-track_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-fast-track_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-fast-track_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-fast-track_en.pdf
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