
 

 

Workshop Horizonte 2020 

Oportunidades e desafios na temática dos Serviços 
Climáticos 

 

27 outubro 2015, 13:30-17:30 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) 

Edifício C6, Sala 6.2.56  

 

13:30 Registo dos participantes 
  

14:00 Boas-vindas e enquadramento da sessão 
Jorge Relvas, Conselho Diretivo da Fundação da FCUL 
Anabela Carvalho, Gabinete de Promoção do Programa-Quadro 
 

14:10 Introdução aos serviços climáticos no contexto da UE  
Tiago Capela Lourenço, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) 
 

14:30 Horizonte 2020: oportunidades em 2016-2017 na temática dos Serviços Climáticos 
Carlos Borrego, Delegado Nacional ao Comité de Programa do Desafio Societal Ação 
Climática  
 

15:00 A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 
Nuno Lacasta, Agência Portuguesa do Ambiente (APA)  
 

15:30 Pausa para café 

 

15:45 Serviços climáticos: alinhar oferta e procura em setores prioritários 

Moderador: Carlos Borrego 

 Necessidades e requisitos do setor empresarial 

Luísa Almeida Serra, EDP Energias de Portugal 

Pedro Póvoa, Águas de Portugal (AdP) 

Discussão com participantes salientando exemplos de outros setores 

 

16:45  Estimular a oferta de produtos e serviços através da Investigação & Inovação  

Miguel Miranda, Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) 

Filipe Duarte Santos, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) 

Discussão com participantes da sessão  

 
17:30 

 
Encerramento 

  
 

A participação na sessão é gratuita mas o registo é obrigatório. Por favor, preencha o 

formulário de inscrição até ao dia 23 de outubro de 2015. 

https://docs.google.com/forms/d/1U7SH9BGSAwNc4zV9Fxh5FChe1hgaUbEWOPGfNtgLqho/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

 

 
Objetivos da sessão:  

Esta sessão tem como principal objetivo apresentar o próximo programa de trabalhos (2016-
2017) do Horizonte 2020 para o Desafio Societal 5 - Acção climática, ambiente, eficiência de 
recursos e matérias-primas (“Climate action, environment, resource efficiency and raw 
materials”).  

Nesta sessão serão apresentados e discutidos os concursos 2016-2017 (“calls”) para propostas 
de projetos na área dos Serviços Climáticos (“Climate Services”). 

Público-alvo: 

Todos os investigadores, cientistas, empresários, decisores nacionais e utilizadores 
potencialmente interessados em participar em propostas para projetos na temática dos 
serviços climáticos, a serem submetidos ao Horizonte 2020. 

Documentos relevantes: 

Publicação do Programa de Trabalhos 2016-2017 do Desafio Societal “Ação climática, 
ambiente, eficiência de recursos e matérias-primas” onde se podem consultar a descrição dos 
tópicos a concurso na temática dos serviços climáticos  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-
wp1617-climate_en.pdf  

EU Roadmap for Climate Services 
http://bookshop.europa.eu/en/a-european-research-and-innovation-roadmap-for-climate-
services-pbKI0614177/ 

Informação de suporte: 

Horizonte 2020 (geral) 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

Horizonte 2020 (portal participante) 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

Horizonte 2020 (desafio societal 5) 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-
environment-resource-efficiency-and-raw-materials  

Agenda EU para os serviços climáticos  
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=climate-services 
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