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O desafio
Define o contexto

O âmbito
Define o assunto para o qual o 
proponente se vai candidatar

O impacto
Define o que é esperado 

para além do projeto

O tipo de proposta
RIA, IA, CSA.. 

Nível esperado de TRL

Outros requisitos
Cooperação internacional, orçamento, 

ciências sociais e humanidades

O programa de trabalhos deve ser lido cuidadosamente: pode conter disposições
legais e critérios de elegibilidade adicionais

• Leitura atenta do tópico em questão

Preparação da candidatura



• Decisão sobre qual o papel a assumir no consórcio: em geral recomenda-se 

que só entidades experientes devem assumir a coordenação de uma 

proposta:

• Entidades com pouca ou nenhuma experiência passada no H2020 

deverão tipicamente procurar entrar no consórcio como parceiros

• Procura dos parceiros mais adequados para desenvolver a proposta – o 

networking é extremamente importante na preparação de uma candidatura

• Recomenda-se contactar o NCP e também usar “Partner Search Engines”, 

como por exemplo o do projeto ETNA2020: www.transport-ncps.net/partner-search/

Preparação da candidatura

http://www.transport-ncps.net/partner-search/


• A proposta deverá ser submetida no Participant Portal pelo coordenador: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

• A submissão nunca deverá ser deixada para o ultimo dia

• É possível submeter várias vezes a proposta, pelo que o ideal é submeter um 

primeiro draft vários dias antes do deadline, e depois ir atualizando e 

resubmetendo o documento

Escrita da proposta

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


• Os templates nos quais as propostas devem ser apresentadas podem ser 

consultados nos Reference Documents:

ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html

Escrita da proposta

• Os templates contêm toda a informação 

necessária, nomeadamente limites de páginas

ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html


• Critérios de Avaliação:

Pontuação em
cada parâmetro:

C1. 
Excelência 

C2. Impacto
C3. 

Implementação

0 1 2 3 4 5

Fail Poor Fair Good Very
Good

Excellent

 Critério fundamental no H2020

 O impacto deve ser quantificado na proposta

Escrita da proposta

O peso relativo do critério impacto é superior em atividades próximas do mercado! 



• Se tem soluções credíveis para o problema 

• Se é inovadora 

Comprovação de que as características inovadores propostas são
verdadeiramente novas e existe progresso para além do estado da arte.

• Se é viável nas metas propostas

Objetivos concretizáveis, mensuráveis e credíveis (SMART); viabilidade
dentro do orçamento solicitado e período de tempo estabelecido;
identificação de riscos/medidas de controlo

• Se reúne todas as competências necessárias e 

complementaridades (sem redundâncias)  no consórcio

Propostas H2020:
Aspetos considerados 
pelo  Painel de 
Avaliação

Escrita da proposta



• Se tem dimensão Europeia:

Impacto para a comunidade europeia (investigadores, indústria,
utilizadores-finais,...)

• Se está bem orçamentada:

Recursos necessários; impactos esperados vs. utilização dos recursos

• Se tem uma estrutura de gestão adequada à dimensão do 

consórcio e complexidade da proposta

• …

A proposta deve apresentar um caminho credível para que a 
inovação chegue ao mercado

Propostas H2020:
Aspetos considerados 
pelo Painel de 
Avaliação

Escrita da proposta



• A proposta deve ser escrita de um modo claro, sendo recomendado o uso de 

imagens e esquemas que tornem a sua leitura mais simples e intuitiva

• Recomenda-se que a versão final da proposta seja revista por alguém com 

bom domínio de inglês – preferencialmente um native speaker

• As propostas poderão ser enviadas para o NCP para uma opinião e revisão 

mais ou menos aprofundada - dependendo da disponibilidade de tempo

• O GPPQ realiza com regularidade workshops de escrita de propostas

Escrita da proposta
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QUESTÕES?

Como aumentar a probabilidade de sucesso da sua proposta?


