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

GPPQ  Gabinete de Promoção do Programa-Quadro 

www.gppq.pt/h2020/  
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www.gppq.pt  

GPPQ – Website 

http://www.gppq.pt/
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 Principal instrumento de financiamento para apoiar 
investigação e inovação (2014-2020) 

 Orçamento de  77 mil milhões € 

 

 

 

 

O que é o Horizonte 2020? 
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Estrutura do Horizonte 2020 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections  
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ICT no H2020 
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ICT no H2020 

O Programa Quadro de Competitividade e Inovação (CIP) visava  contribuir para a competitividade e o potencial 
de inovação da Comunidade enquanto sociedade de conhecimento avançada e tinha como objetivos: 
• Promover a competitividade das empresas, em especial das PME; 
• Promover todas as formas de inovação, incluindo a eco-inovação; 
• Acelerar o desenvolvimento sustentável de uma sociedade da informação competitiva, inovadora e inclusiva; 
• Promover a eficiência energética e as fontes de energia novas e renováveis em todos os sectores, incluindo o 

dos transportes. 
 
Estes objetivos foram realizados através da execução dos seguintes programas específicos: 
• Programa para o Espírito Empresarial e a Inovação (Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP)); 
• Programa de Apoio à Política de Tecnologias da Informação e da Comunicação (CIP ICT PSP)  
• Programa Energia Inteligente – Europa (Intelligent Energy Europe (IEE)). 
 
Projetos no âmbito do CIP ICT PSP: 

 
 RFID from “Farm to Fork" (F2F)- showcase RFID technology to SMEs in the food & drink industry and to 

identify and trace food information along the supply chain; 
 agroIT - Increasing the efficiency of farming through on open standards based AgroIT platform (Freedom 

Grow, Sistemas de Informação SA,). 
 

Antes do H2020….. 

http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm
http://www.umic.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=2804&Itemid=519
http://www.umic.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=2804&Itemid=519
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
http://www.rfid-f2f.eu/index2.asp
http://www.rfid-f2f.eu/index2.asp
http://www.rfid-f2f.eu/index2.asp
http://www.rfid-f2f.eu/index2.asp
https://www.agroit.eu/SitePages/Home.aspx


H2020 

ICT no H2020 

Princípios fundamentais na investigação e Inovação em TIC nos desafios 
societais: 

• Interoperabilidade 
• Reutilização e economias de escala 
• Avanços tecnológicas como alavanca do poder transformador das TIC 
• Preparação para a implementação no mercado 
  + 
• Soluções e contributos para a políticas digitais 
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ICT no H2020 

Soluções ICT para implementação no mercado ( WP 2016-2017): 

Big Data 
SC1: Big Data supporting Public Health policies 
SC4: Innovative ICT solutions for future logistics operations 
SC6: Policy-making in the age of Big Data 
SC6: European cultural heritage, access and analysis for a richer interpretation of the past 

 
Robótica 

SC1: Robotics-based solutions for active and healthy ageing 
SC2: Robot-based precision farming 

 
Internet das Coisas 

Pilotos de  larga escala: 
 Smart living environments for ageing well (10M€ each from SC1 and LEIT-ICT) 
 Smart Farming and Food Security (15 M€ each from SC2 and LEIT-ICT) 
 Autonomous vehicles in a connected environment (5M€ each from SC4 and LEIT-ICT 

pending a dedicated budget to ICT) 
 Water management for resilient cities (5M€ each from SC5 and LEIT-ICT pending a 

dedicated budget to ICT) 
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ICT no H2020 

Segurança alimentar e uso sustentável dos recursos naturais (DS 2): 

• Contribuição do Programa ICT (LEIT-ICT) para a focus area 'Sustainable Food Security – 
Resilient and resource-efficient value chains' 

 Robot-based precision farming (7 M€) 

 

• Contribuição do DS 2 (Bioeconomia) para  a focus area Internet of Things (IoT) 

 Piloto de Larga Escala 'Smart farming and food security' (up to 15 M€ from SC2 + 
up to 15 M€ from LEIT-ICT) 
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ICT no H2020 

Ainda no âmbito do Programa ICT … Na área da Internet do Futuro: 
 

Programa de Aceleração FIWARE 
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ICT no H2020 
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ICT no H2020 

 
 

Resultados: Mais de 538 empresas selecionadas nas 13 Aceleradoras…  



 
Gabinete de Promoção dos Programa Quadro ID&I 

Participação Nacional 
2014-2015-2016* 

 * primeiros resultados 
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 Propostas submetidas: 5202 

 Projetos aprovados: 672 

 Projetos coordenados: 175 

 Participações: 970 

 Financiamento para PT:     306,37M€ 

Participação nacional 
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Participação nacional 

 

Percentagem de financiamento PT: 1,66% 

Taxa de sucesso (financ/subm):  

 PT: 12,97% 

 UE: 12,17% 
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Evolução da participação nacional (H2020) 
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Participação nacional por tipo de entidade 

Ensino 
superior 

24% 

Grandes 
empresas 

15% 

PME 
16% 

Centros de 
investigação 

27% 

Outros 
18% 
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Participação nacional por tema 
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