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GPPQ 

 Criado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior (MCTES) (2007)  

 Integrado na Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia (FCT) (2010) 

 Parceria FCT/ANI desde 1 de Out. de 2014 

 Promoção da participação portuguesa no 7º 

PQ e no H2020 

 Promover e apoiar a participação das 

comunidades científica e empresarial nacionais 

 Coordenação dos representantes Portugueses 

nos Comités do H2020, nas Plataformas 

Tecnológicas e nas Iniciativas Tecnológicas 

Conjuntas 

 Ligação entre os investigadores e empresas 

portuguesas e o H2020 

Mobilização e apoio nacional às comunidades 
científica e industrial no H2020 



GPPQ 

www.gppq.pt/h2020/  

 Verifique o calendário das sessões de divulgação  e workshops sobre escrita de propostas 

Contactos dos NCPs 

http://www.gppq.pt/h2020/
http://www.gppq.pt/h2020/contactos_ncp.php
http://www.gppq.pt/h2020/contactos_ncp.php


H2020 - estrutura 

Excelência 
Científica 

•Bottom up 

•ERC, European Research Area 

•MSCA 

• Infraestruturas de investigação 

• FET 

 

Liderança 
Industrial 

• Liderança em tecnologias 
facilitadoras essenciais 

•Capital de risco e inovação  
 

Desafios 
Societais 

•Top down   focalizado nos 
resultados 

•Envelhecimento ativo, segurança 
alimentar, energia limpa, ação 
climática, transportes verdes, 
sociedades inclusivas, segurança em 
sociedade 

Desafios 
Societais 

Liderança 
Industrial 

Excelência 
Científica 
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H2020: Quem pode participar? 



Regras do H2020 

• Projetos em colaboração: mínimo 3 entidades de 3 Estados Membros 
ou Países Associados 

• Países elegíveis: Estados Membros, Países Associados, Países em 
desenvolvimento, Entidades internacionais de interesse europeu; 

• Países não-elegíveis: BRIC, EUA, México, Japão, Austrália, Canadá 
(podem participar mas sem financiamento) 

• Cooperação Internacional: concursos coordenados com alguns 
países/regiões em áreas/programas específicos (ex: UE-Brasil; UE-
Japão, UE- Correia do Sul…) 

 



H2020 – Tipos de Ações 

Ações de Inovação [IA] 70% custos diretos + 25% custos indiretos: 
projetos de demonstração próximos do mercado, mas instituições como as 
universidades e os organismos públicos podem receber a 100%.  
 
Ações de Investigação e Inovação [RIA] 100%  custos diretos +  25% custos 
indiretos: projetos de investigação 
 
Ações de Coordenação e Suporte [CSA]  100%  custos diretos +  25% 
custos indiretos:  projetos dedicados a medidas de coordenação 
nomeadamente disseminação, alerta, criação de plataformas de diálogo, 
suporte à revisão de diretivas e estratégias, etc. 
 



H2020 – Abrange todo o ciclo de inovação 

Excelência Científica 

Liderança Industrial 

Desafios Societais 

Investigação  
fundamental 

Technologia 
I&D 

Demonstração 

Mercado 

Validação em  
grande escala 

Prototipagem 
Ações piloto 

TRL 1-3 TRL 9-10 TRL 4-8 

Technology readiness levels (TRLs) - Ferramenta de avaliação tecnológica, utilizada  
para definir o nível de maturidade das tecnologias 
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H2020: Como participar? 



H2020 | O Portal do Participante 

Busca de tópicos por palavra-chave 

Tópicos abertos à Cooperação Internacional 

Consulta de todos os concursos abertos/a abrir 

Manual Online 

Documentação legal, programas de trabalho, instruções 

Listas de avaliadores de projetos 

Registo como expert Helpdesk H2020 

Participant Portal 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/international_cooperation.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-expertslists
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


Explorar as oportunidades do Horizonte 2020 

Pesquisa por ‘palavras-chave’ 



Programas de Trabalho 2016-2017 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17


Enquadramento das Oportunidades no H2020 

Programa de trabalho 2016-2017 

Concursos 

Tópicos 

Ações 



Os TÓPICOS refletem 
a abordagem baseada em desafios no H2020 

Specific Challenge 
Estabelece o contexto, os problemas a resolver, a necessidade de 
intervenção 
 

Scope  
Delineação do problema, especificação do enfoque e das fronteiras de 
ação, mas sem detalhar as possíveis abordagens 
 

Expected Impact 
Descrição dos elementos-chave a alcançar no desafio em questão 
 

H2020 | Implementação do Programa de Trabalho 
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H2020: Como participar? 
O apoio do GPPQ 



Regras de 
participação 

Pontos de Contacto Nacionais 
(NCP) 

Investigadores /Instituições/Empresas  
(quaisquer interessados no H2020) 

Comissão Europeia 

Publicação 
das calls 

1. Informamos 

2.Aconselhamos 

3. Conectamos 

http://www.google.com.mt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=9d2qLw-TngXPZM&tbnid=m0-OEyw3I9AbuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://aeylight.com/query.html&ei=Df3xUsO7D8nA0QWm3IGYAg&psig=AFQjCNHVJVH8Hq2EI84gSSq0na02TgS4ng&ust=1391676913128981
http://www.google.com.mt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=ivwplOE0Sa8K8M&tbnid=3bvrtLI6iiEPFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.123rf.com/stock-photo/request.html&ei=_P_xUqWTLKSw0QW01YHoDg&bvm=bv.60799247,d.ZGU&psig=AFQjCNF8wAeMMg9eCCx2ci_D2ALsA0SM6w&ust=1391677776167330
http://www.google.com.mt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ufu0ij0TMHnpGM&tbnid=I0SNzKnrTH5KHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://weloveyatours.blogspot.com/2012/10/european-union-signs-new-partnership.html&ei=aADyUq3UEoja0QXy5IDgDg&bvm=bv.60799247,d.ZGU&psig=AFQjCNFDrYV0I538zUL9d0cfTKA4rtGrXA&ust=1391677911386749


Disseminação/procura de parcerias   

Análise do tópico e enquadramento da ideia  

Documentação de background  

Constituição do consórcio 

Questões legais e financeiras 

Revisão não técnica da proposta 

Workshops de apoio à elaboração de propostas 

Apoio à negociação do contrato com a COM 

… 

20 NCPs provenientes de diferentes setores (universidades/setor empresarial), 
especialistas nas várias áreas temáticas do Horizonte 2020 

O Apoio do GPPQ 
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H2020: Quando participar? 



H2020 – temas em análise 

Desafios 
Societais 

Liderança 
Industrial 

Excelência 
Científica Saúde 

BIOECONOMIA 

Energia 

Transportes 

Ação climática 

Sociedades inclusivas 

Sociedades seguras 

ICT 

NMP+B 

Espaço 

Capital de Risco 

PMEs 



Subscreva a nossa newsletter! 
 

         

 Veja o Calendário das calls…. 

H2020 – Quando concorrer?  

http://www.gppq.fct.pt/h2020/newsletters.php
http://www.gppq.fct.pt/h2020/calls_abertas.php


www.gppq.pt/h2020/ 
 

 

Obrigada!  
 

http://www.gppq.pt/h2020/
http://www.gppq.pt/h2020/

