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Boas-vindas das autoridades europeias



Os Programas-quadro da UE
demonstraram ser poderosos para o impacto de CTI



Cooperação Internacional

• Abordar juntos os desafios da sociedade global

• Acesso aos melhores talentos, conhecimentos e recursos 
do mundo

• Melhorar a oferta e a procura de soluções inovadoras



Perguntas para quebrar o gelo



Mexico

De onde é?

Mexico



A que sector pertence?

NCP
Investigador/a
Universidade

Indústria
Agência de financiamento 

Governo



Introdução



O que é Horizon Europe? 

O Nono Programa-quadro de Investigação e Inovação da União Europeia para o período 2021-2027. 

Será o instrumento-chave para a implementação das políticas de I&D e a inovação da UE. 

O seu objetivo global é conseguir um impacto científico, tecnológico, económico e social dos investimentos da 

UE em I+I, reforçando assim as suas bases científicas e tecnológicas e promovendo a competitividade de todos 

os Estados-Membros.

O orçamento para este período 2021 -2027 é de 95,517 milhões de euros. 



Horizon Europe: 3 pilares

A sua estrutura é baseada em três pilares:

Pilar 1: Ciência excelente

Através do Conselho Europeu de Investigação (CEI), financiará projetos de investigação na fronteira do 
conhecimento desenhado e dirigido por investigadores.

Apoiará o desenvolvimento da carreira e a formação do pessoal de investigação, através das actividades de 
mobilidade internacional e intersectorial do programa Marie Sklodowska-Curie (MSCA), e investirá na 
melhoria e optimização do acesso transnacional a infra-estruturas de investigação de classe mundial.



Pilar 2: Desafios globais e competitividade industrial europeia

Financiará investigação orientada para os desafios sociais, reforçará as capacidades tecnológicas 
industriais e estabelecerá missões com objetivos ambiciosos orientados para os grandes desafios 
globais (saúde, alterações climáticas, energias renováveis, mobilidade, segurança, digital, materiais, 
etc.). 

Apoiar a criação de associações europeias (ou parcerias europeias) com os Estados-Membros e a 
indústria para trabalharem em conjunto em I&I. 

Incluirá o Centro Comum de Investigação (JRC) que assistirá a UE e os governos nacionais na sua 
tomada de decisões, fornecendo provas científicas e apoio técnico.



Pilar 3: Europa Inovadora

O seu objetivo é fazer da Europa uma potência pioneira na inovação criadora de mercado e no 
crescimento de PMEs inovadoras através do Conselho Europeu de Inovação (EIC). Apoiará 
inovadores de classe mundial, empresários, PMEs e cientistas com a ambição de crescer 
internacionalmente. 

Estes três pilares serão sustentados por um programa horizontal, alargar a participação e reforçando 
o Espaço Europeu da Investigação (ERA), dedicado a ajudar os Estados-Membros da UE nos seus 
esforços para desenvolver o seu potencial nacional de investigação e inovação, e especialmente os 
estados com menor desempenho em I&I para melhorar a sua participação no Horizon Europe.



Horizon Europe - Resumo 



Qual é o pilar do seu principal interesse?
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Horizon Europe

impulsionar a excelência científica 
e tecnológica da UE e reforçar o 
Espaço Europeu da Investigação 

(EEI)

impulsionar a aceitação da 
inovação, competitividade 

e emprego na Europa

abordar as prioridades políticas, 
incluindo as transições verdes e 

digitais e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável

Ciência e Tecnologia Sociedade Economia



O programa tem como objetivo dar à Europa um novo 

ímpeto no sentido de um posicionamento global. 

Horizon Europe será o maior e mais ambicioso 

programa de inovação em investigação da história da 

UE. Baseia-se no sucesso do Horizonte 2020 e reforça-o 

ainda mais ao promover um maior apoio à inovação 

revolucionária através do Conselho Europeu de 

Inovação, criando maior impacto através de missões de 

I&D e racionalizando o panorama das associações".
Mariya Gabriel, Comissária Europeia para a Inovação, 
Investigação, Cultura, Educação e Juventude



A nossa visão
Horizon Europe é o principal programa de financiamento da UE 
para a investigação e inovação:

● Aborda a mudança climática

● Ajuda a alcançar os Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU.

● Impulsiona a competitividade e o crescimento da UE.

● Facilita a colaboração e reforça o impacto da investigação, 
inovação, desenvolvimento, apoia a implementação das 
políticas da UE ao mesmo tempo que enfrenta os desafios 
globais.

● Apoia a criação e melhor divulgação de conhecimentos e 
tecnologias de excelência.

● Cria empregos, envolve plenamente a reserva de talentos da 
UE, impulsiona o crescimento económico, promove a 
competitividade industrial e optimiza o impacto do 
investimento dentro de um Espaço Europeu de Investigação.
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


Lições aprendidas 
da avaliação intercalar do Horizonte 2020

Novidades chave
na Horizon Europe

Conselho Europeu de Inovação

Missões da UE

Nova abordagem das associações

Política de ciência aberta

Difusão da excelência

Apoio à inovação revolucionária

Criar mais impacto através da orientação 
da missão e do envolvimento dos cidadãos.

Reforçar a cooperação internacional

Reforçar a abertura

Reforçar a abertura

Racionalização do panorama das 
associações

Incentivar a participação

Possibilidades de associação alargadas



5 minutos de intervalo



1 5 10

Tem experiência com os Programas-Quadro Europeus de 
Investigação e Inovação

(FP7, H2020)?



Resumo das linhas de 
financiamento e TRL



Principais tipos de acções/projetos no HE

Acções de Investigação e 
Inovação (RIA)

=> O quê? O financiamento está disponível para projetos de 
investigação em colaboração que abordam desafios claramente 
definidos que podem levar ao desenvolvimento de novos 
conhecimentos ou novas tecnologias.

=> Quem? Consórcios de sócios de diferentes países, indústria e 
academia. Mín. 3 entidades jurídicas estabelecidas em 3 Estados 
Membros ou países associados.

Acções de Inovação (IA) => O quê? Financiamento disponível para actividades mais próximas 
do mercado, incluindo prototipagem, testes, demonstração, 
pilotagem, aumento de escala, etc., para produtos, processos ou 
serviços novos ou melhorados. 

=> Quem? Consórcios de sócios de diferentes países, indústria e 
academia. Mín. 3 entidades jurídicas estabelecidas em 3 Estados 
Membros ou países associados.

Plano de negócios 
(TRL até 6)

Plano de negócios 
(TRL mais de 6 / se 
indicado no 
formulário de 
solicitação)



Tipos de acções / projetos em Horizon Europe

Projetos 
Colaborativos

• Acções de Investigação e Inovação (RIA); 

• Acção de Coordenação e Apoio (CSA);

• Acção de Inovação (IA);

• Acções Marie Sklodowska-Curie (MSCA) - 

Intercâmbios de Pessoal (SE), Programas de 

co-financiamento de projetos regionais, nacionais e 

internacionais (COFUND), Redes de Doutoramento 

(DSN).

• Missões da UE

• Associações da UE

Projetos 
Individuais

• Conselho Europeu de Investigação (ERC);

• Acções Marie Sklodowska-Curie (MSCA): Bolsas de 
Pós-Doutoramento

Modalidades de participação
Participação formal com o 

acordo de subvenção

· Coordenador

· Sócio

· Parte associada

· Terceiro

· Instituição de acolhimento 

assina acordo de 

subvenção

· Contratos de trabalho



Nível de preparação tecnológica

✔ Os Níveis de Preparação 
Tecnológica (TRL) são utilizados 
como medida do nível de 
maturidade de determinadas 
tecnologias na Horizon Europe. 

✔Muitos dos tópicos do convite têm 
um TRL definido no qual se 
pretende iniciar a implementação 
da proposta, bem como um TRL 
alvo.



Nível de preparação tecnológica

• Este sistema de medição proporciona um entendimento comum do estado da tecnologia e aborda toda a 
cadeia de inovação.

•  Ao avaliar um projeto tecnológico em relação aos parâmetros para cada nível de prontidão tecnológica, pode 
ser atribuída uma classificação TRL ao projeto com base na sua fase de progresso.

• Existem nove níveis de preparação tecnológica; o TRL 1 é o mais baixo e o TRL 9 o mais alto.



TRL e plano de negócios

TRL 1: princípios básicos observados

TRL 2: conceito  de tecnologia formulado

TRL 3: prova experimental de conceito

TRL 4: tecnologia validada no  laboratório

TRL 5: tecnologia validada no ambiente  relevante

TRL 6: tecnologia comprovada no ambiente relevante

TRL 7: demostração do sistema protótipo no ambiente operacional

TRL 9: sistema real testado em ambiente operacional

TRL 8: sistema completo y qualificado

O mais alto nível de preparação tecnológica (TRL) significa um projecto mais orientado 
para os negócios. atividades próximas do mercado (TRL 6 a TRL 9) => RIA (se acima de 
TRL 6).

Plano de negócios 
recomendado em
RIA e IA no caso 
TLR> 6



1 5 10

Em que fase se encontra no processo de redação da sua proposta?



Critérios de avaliação



Critérios de avaliação padrão

Há três critérios de avaliação para propostas completas:

Os critérios são adaptados a cada tipo de ação, tal como especificado no Programa 
de Trabalho. 

 Uma excepção é o ERC, que utiliza um conjunto diferente de critérios.

Excelência Impacto
Qualidade e Eficiência 
de Implementação.



Resumo do processo de avaliação 

Verificação da 
elegibilidade

 Atribuição das 
propostas aos 
avaliadores.

Relatórios de 
avaliação individual 

(geralmente feitos 
remotamente)

Relatório de 
consenso

 (pode ser feito 
remotamente)

Relatório do painel

 Relatório resumido 
de avaliação

 Lista de classificação 
do painel; 

Lista de classificação final

Avaliadores 
(mínimo 3 para 
cada proposta)

Comissão Comissão

 Finalização
Revisão do 

painel
 Recepção 

das propostas
Avaliação 
individual

Grupo de 
consenso



Admissibility and eligibility checks

32

• A admissibilidade é verificada pela Agência:

− Legível, acessível e imprimível

− Integralidade da proposta presença de todos os formulários solicitados

−   Plano de exploração e divulgação dos resultados  
       (salvo especificação em contrário no WP)

• Elegibilidade verificada pela Agência

− Número mínimo de sócios, conforme estabelecido nas condições do convite. 

− Outros critérios podem ser aplicados em regime de chamada por chamada, tal como estabelecido nas 
condições do chamado. 

• "Fora do âmbito" - é necessário verificar o alcance das propostas.

−  Uma proposta será considerada inelegível apenas em casos bem definidos.

Limite de páginas:  claramente 
indicado no sistema electrónico; 
páginas em excesso marcadas 
com uma marca de água.

Verificação de admissibilidade, elegibilidade e alcance.



Critério de avaliação

33

•Os critérios de avaliação são adaptados a cada tipo de ação, tal como especificado 
no WP. Por exemplo, a relevância da inovação.

•Três critérios gerais de avaliação:

• Excelência (relevante para o tema do convite)

• Impacto

• Qualidade e eficiência de implementação

Gestão da inovação: é um processo que requer uma 
compreensão das questões técnicas e de mercado, a 
fim de implementar com sucesso as ideias criativas 
adequadas. 
Saida típica: produto, serviço ou processo novo ou 
melhorado.  
Para consórcios: permite responder a uma 
oportunidade externa ou interna.



Critério de avaliação

34

Excelência

• Clareza e pertinência dos objectivos do projecto, e a medida em que o trabalho proposto é 
ambicioso e vai para além do estado da técnica.

• Solidez da metodologia proposta, incluindo conceitos subjacentes, modelos, pressupostos, 
abordagens interdisciplinares, consideração adequada da dimensão de género no conteúdo da 
investigação e inovação, e a qualidade das práticas científicas abertas, incluindo a intercâmbio e 
gestão dos resultados da investigação e participação dos cidadãos, da sociedade civil e dos 
usuários finais, quando apropriado.



Critério de avaliação

35

Impacto

• Credibilidade das vias para alcançar os resultados e impactos esperados especificados no programa 

de trabalho, e a escala e significado prováveis das contribuições devidas ao projeto.

• Adequação e qualidade das medidas para maximizar os resultados e impactos esperados, tal como 

estabelecido no plano de divulgação e explotação, incluindo atividades de comunicação.



Critério de avaliação

36

Qualidade e eficiência de implementação

• Qualidade e eficácia do plano de trabalho, avaliação dos riscos e adequação do esforço atribuído aos 
pacotes de trabalho e aos recursos em geral. 

• Capacidade e papel de cada participante, e a medida em que o consórcio como um todo reúne a 
experiência necessária. 



O que mais precisa saber sobre o processo de avaliação?

• A Comissão Europeia organiza a avaliação e modera o processo.

• Os observadores independentes verificam o funcionamento e o 
desenvolvimento do processo global e aconselham, no seu relatório, sobre 
o desenvolvimento e equidade das sessões de avaliação e, se necessário, 
sugerem possíveis melhorias.

• É efectuada uma análise ética das propostas que ultrapassam o limiar e são 
consideradas para financiamento. Só são elegíveis para financiamento as 
propostas que respeitem os princípios éticos e a legislação.



Pontuações de avaliação

• A pontuação global máxima é de 15 (3x5), a menos que seja aplicada uma 
ponderação.

• Em geral, deve ser alcançada uma pontuação pré-definida para cada critério e 
uma pontuação global de classificação

Prática padrão (limiares)

10

•As pontuações podem variar 

- de acordo com o tipo de acção

- entre as propostas da primeira e a segunda fase em procedimentos de duas fases

Excelência
3

Impacto
3

Implementação
3

+ + =



Pontuações de avaliação • 0: A proposta não aborda o critério ou não pode ser 
avaliada devido a  informação em falta ou incompleta. 

• 1: Deficiente,  o critério é inadequadamente abordado 
ou existem deficiências graves inerentes.

• 2: Razoável, a proposta aborda amplamente o critério, 
mas existem deficiências significativas:

• 3: Bom, a proposta aborda bem o critério, mas há uma 
série de deficiências.

• 4: Muito bem, a proposta aborda muito bem o critério, 
mas há um pequeno número de deficiências.

• 5: Excelente, a proposta aborda com sucesso todos os 
aspectos relevantes do critério. Quaisquer deficiências 
são menores.

Os especialistas 
pontuam cada critério 
de adjudicação numa 

escala de 0 a 5 (podem 
ser dadas pontuações 

de meio ponto).



Avaliação: novos elementos na Horizonte Europa

40

• Teste piloto sobre "Avaliação cega" nas primeiras chamadas HE de duas fases: 
propostas curtas anonimizadas na primeira fase

• Teste piloto sobre "Direito de reagir" (refutação): mais transparência e opção para 
um feedback mais detalhado

• Chamados baseados em carteiras (por exemplo, missões, EIC explorador): 
considerações sobre carteiras



Qual destes critérios de avaliação é o 
mais importante?



Onde encontrar a informação completa?

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportu
nities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en


Relatório resumido de avaliação



Relatório resumido de avaliação H2020

Os slides seguintes mostram um extracto de um relatório resumido de avaliação (ESR).

▪ Este é um extracto de um ESR, de um chamado H2020 sobre questões relacionadas com água / energia 
hidroeléctrica.

▪ Tomamos o critério 3 - qualidade e eficácia da aplicação (o critério 1 excelência e o critério 2 impacto não 
são discutidos neste exemplo)

▪ Revisão da implementação (pacotes de trabalho, tarefas, gestão, rubricas orçamentais)

▪ Ao ler os comentários dos avaliadores, como classificaria o projeto na implementação, numa escala de 
classificação de 0 a 5?



Exemplo: Relatório resumido de avaliação

Critério 3 - Qualidade e eficiência da implementação

Os seguintes aspectos serão tidos em conta:

▪ Qualidade e eficiência do plano de trabalho, incluindo a medida em que os recursos 
atribuídos aos pacotes de trabalho estão de acordo com os seus objectivos e resultados.

▪ Adequação das estruturas e procedimentos de gestão, incluindo a gestão do risco e da 
inovação.

▪ Complementaridade dos participantes e a medida em que o consórcio como um todo reúne 
as competências necessárias.

▪ Adequação da atribuição de tarefas, assegurando que todos os participantes têm um papel 
válido e recursos adequados no projeto para cumprir essa função.



 Exemplo: Relatório resumido de avaliação

Critério 3 - Qualidade e eficiência da implementação

De um modo geral, a proposta responde muito bem ao critério. Em particular:

▪ O plano de trabalho é lógico e apropriado para a realização eficaz dos objetivos do projeto. 
A maioria das tarefas são suficientemente elaboradas e os marcos e resultados são 
apropriados para uma gestão eficaz do projeto.

▪ Os recursos atribuídos aos pacotes de trabalho estão de acordo com os seus objectivos e 
resultados.

▪ As estruturas e procedimentos de gestão são abordados de forma adequada. Os principais 
órgãos de gestão (por exemplo, conselhos e comissões), as suas funções e 
responsabilidades estão adequadamente definidos. As relações entre diferentes 
organismos, mecanismos de tomada de decisão (incluindo a gestão de conflitos), 
procedimentos de comunicação interna e procedimentos de garantia de qualidade são 
adequadamente definidos.



Exemplo: Relatório sumário de avaliação
Critério 3 - Qualidade e eficiência da implementação

No entanto, há um pequeno número de deficiências, nomeadamente:

▪ Alguns pacotes de trabalho e as suas tarefas componentes não são suficientemente 
elaborados, por exemplo, WP7, T7.2.

▪ A gestão dos riscos não é abordada de forma convincente. A proposta não identifica 
suficientemente os principais riscos técnicos, tais como falhas durante os testes ou o não 
cumprimento bem sucedido dos objetivos. Além disso, as medidas de mitigação propostas 
para os riscos identificados relacionados com o WP7 são insuficientes e pouco 
convincentes. Por exemplo, "os planos serão revistos e será alcançado um compromisso" 
não é uma medida de mitigação convincente se a dotação orçamental para a 
implementação piloto for muito baixa.

▪ Os recursos atribuídos ao sócio 1 para a demonstração (5.615.000 euros) não são 
suficientemente justificados na proposta. A repartição deste orçamento (500.000 euros por 
pequena turbina e 1 milhão de euros por grande turbina) não é convincente, uma vez que 
as turbinas propostas para aquisição não estão adequadamente identificadas.





Intervalo de 30 minutos



De que países europeus são os seguintes monumentos?

A B

C

D

E



Formulário de solicitação de proposta



Parte A 
(formulário 

online)

• Formulários administrativos

Parte B 
(para ser 

carregado como  
PDF)

•• Excelência 
•• Impacto
•• Qualidade e eficiência de implementação
•• -> Anexo adicional com informações sobre apoio financeiro a 

terceiros (se aplicável)

Exemplo: estrutura da Horizon Europe - RIA (Acção de 
Investigação e Inovação)

Formulário de pedido de AIR / AI da Horizon Europe: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ri
a-ia_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf


Parte A 
(formulários 

online)

• Formulários administrativos

para completar online (portal de financiamento e concurso)



















Parte B 
(para ser 

carregado como  
PDF)

•• Excelência
•• Impacto
•• Qualidade e eficiência de implementação
•• -> Anexo adicional com informações sobre apoio financeiro a 

terceiros (se aplicável)

Exemplo: estrutura da Horizon Europe - RIA (Acção de 
Investigação e Inovação)



 Estrutura da parte b (RIA) B

LIMITE DE 
PÁGINAS! 45 
páginas (RIA) 
(incluindo a capa e  
lista de 
participantes)

1. Excelência
1.1 Objetivos e ambição
1.2 Metodologia

2. Impacto
2.1 Vias de impacto do projeto
2.2 Medidas para maximizar o impacto Difusão, Explotação e comunicação
2.3 Resumo

3. Qualidade e eficiência de implementação
3.1 Plano de trabalho e recursos
3.2 Capacidade dos participantes e do consórcio como um todo



Como registar a minha instituição no 
Funding & Tenders (PIC)?



Como registar uma organização na Fundig & Tenders?
Entrar aquí:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Depois de ter feito o login, clique no separador como participar.



Para garantir que a organização ainda não se registou no registo de participantes, pesquisar organizações 

clicando em “Search a PIC”. Em seguida, procurar organizações, introduzir o nome ou parte do nome. Pode 

restringir os resultados seleccionando um país específico ou expandindo a pesquisa avançada e aplicando mais 

filtros aos critérios de pesquisa.



Descodificação dos chamados



Glossário

RISCO CRÍTICO

Um risco crítico é um acontecimento ou problema plausível que pode ter um elevado impacto adverso na capacidade do 

projeto de alcançar os seus objetivos. Nível de probabilidade de ocorrência (baixo/médio/alto): a probabilidade é a 

probabilidade estimada de que o risco se concretize mesmo depois de se tomarem em conta as medidas de mitigação 

implementadas.

Nível de severidade (baixo/médio/alto): a gravidade relativa do risco e a importância do seu efeito.

ENTREGÁVEL  
Um relatório que é enviado à Comissão ou Agência fornecendo informações para assegurar um acompanhamento eficaz do 

projeto. Existem diferentes tipos de produtos (por exemplo, um relatório sobre actividades ou resultados específicos, planos 

de gestão de dados, requisitos éticos ou de segurança).

IMPACTOS  
Efeitos a longo prazo mais vastos na sociedade (incluindo o ambiente), na economia e na ciência através dos resultados dos 

investimentos em I + D + i (a longo prazo). Refere-se à contribuição específica do projeto para os impactos esperados do 

programa de trabalho descrito no objetivo. Os impactos ocorrem geralmente algum tempo após a conclusão do projeto.



Glossário

MARCO

Pontos de controle no projeto que ajudam a traçar os progressos alcançados. Os marcos podem corresponder à obtenção 

de um resultado chave, permitindo o início da fase seguinte do trabalho. Podem também ser necessários em pontos 

intermédios para que, caso tenham surgido problemas, possam ser tomadas medidas corretivas. Um marco pode ser um 

ponto crítico de decisão no projeto onde, por exemplo, o consórcio deve decidir qual das várias tecnologias adoptar para 

desenvolvimento futuro. A realização de um marco tem de ser verificável.

OBJETIVOS  

Refere-se aos objectivos do trabalho realizado no âmbito do projeto, em termos do seu conteúdo de investigação e 

inovação. Isto será traduzido nos resultados do projeto. Estas podem variar desde a abordagem de questões específicas de 

investigação, à demonstração da viabilidade de uma inovação, até à partilha de conhecimentos entre as partes interessadas 

sobre tópicos específicos. A natureza dos objetivos dependerá do tipo de acção e do âmbito do tema.

RESULTADOS  

Os efeitos esperados a médio prazo dos projetos apoiados sobre um determinado tópico. Os resultados de um projeto 

devem contribuir para esses resultados, fomentados em particular por medidas de divulgação e exploração. Isto pode 

incluir a aceitação, disseminação, implementação e/ou utilização dos resultados do projeto por grupos-alvo diretos. Os 

resultados ocorrem geralmente durante ou pouco depois do fim do projeto.



CAMINHO PARA O  

IMPACTO

Passos lógicos para alcançar os impactos esperados do projeto ao longo do tempo, em particular para além da duração de um 

projeto. Um caminho começa com os resultados do projeto, passando pela sua divulgação, exploração e comunicação, 

contribuindo para os resultados esperados sobre o tema do programa de trabalho e, em última análise, para os impactos 

científicos, económicos e sociais mais vastos do destino do programa de trabalho.

RESULTADOS DA 

INVESTIGAÇÃO

Resultados gerados pela ação que podem ser consultados sob a forma de publicações científicas, dados ou outros resultados 

e processos de engenharia, tais como software, algoritmos.

RESULTADOS

 

O que é gerado durante a implementação do projeto. Isto pode incluir, por exemplo, know-how, soluções inovadoras, 

algoritmos, testes de viabilidade, novos modelos de negócio, recomendações de políticas, directrizes, protótipos, 

demonstradores, bases de dados e conjuntos de dados, investigadores formados, novas infra-estruturas, redes, etc. A maioria 

dos resultados dos projetos (invenções, trabalhos científicos, etc.) são "Propriedade Intelectual", que podem, quando 

apropriado, ser protegidos por "Direitos de Propriedade Intelectual" formais. 

TRL NÍVEL DE PREPARAÇÃO DA TECNOLOGIA - Ver anexo B

Glossário



Encontrar, compreender e analisar um chamado 

Link

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=EC-WORLD;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Link 

PESQUISA

ID do tópico

Chamado

Data de abertura Data de 
encerramento

Descrição do 
tema

Alcance

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-envhlth-02-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=EC-WORLD;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Desconstruir um texto de um chamado

• Condições específicas: principais informações sobre o convite à apresentação de propostas.

• Resultados esperados: o que é suposto ser alcançado.

• Alcance: apresenta o que se espera exatamente que seja feito.



Intervalo de 5 minutos



Como encontrar sócios?



Com que países da UE gostaria de cooperar?



Como encontrar sócios?





Facilidade de encontrar sócios em 
Nanotecnologia

http://www.nmpteam.eu/ 

Rede NCP sobre segurança
http://www.seren-project.eu/ 

Rede de NCP em transporte
http://www.transport-ncps.net/ 

Rede  de NCP no espaço
https://www.ncp-space.net/ 

Rede de NCP para lpara a ciência e a 
sociedade

https://www.sisnetwork.eu/ 

Rede de NCP em saúde
https://www.healthncp.net/ 

Rede de NCP en SSH 
https://www.net4society.eu/ 

Rede  de NCP en ICT 
https://www.ideal-ist.eu/ 

Marie Sklodowska-Curie Actions
https://www.net4mobilityplus.eu/ 

Segurança alimentar,
Agricultura e silvicultura…

https://www.ncp-biohorizon.net/ 

Redes temáticas

http://www.nmpteam.eu/
http://www.seren-project.eu/
http://www.transport-ncps.net/
https://www.ncp-space.net/
https://www.sisnetwork.eu/
https://www.healthncp.net/
https://www.net4society.eu/
https://www.ideal-ist.eu/
https://www.net4mobilityplus.eu/
https://www.ncp-biohorizon.net/


ENRICH in LAC receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under 
grant agreement No 101004572. Responsibility for the information and views set out in this publication lies entirely 
with the authors.

www.lac.enrichcentres.eu/

http://www.lac.enrichcentres.eu/


• Iniciativa financiada pelo Programa Horizon 2020 da União Europeia.

• Objetivo: promover oportunidades de colaboração para actores empresariais e de 
inovação nas regiões da Europa e da América Latina e do Caribe (ALC).

• Oferece serviços de consultoria, trabalho em rede e formação para ligar e apoiar 
empresas, universidades, organizações de investigação e tecnologia e outros agentes de 
inovação de ambos os continentes. 

O foco temático do ENRICH na ALC: contribuir para uma transição verde e digital



Educação Executiva e Desenvolvimento 
de Capacidades 

Soluções & Acesso ao 
Financiamento

Networking & Matchmaking

Serviços de Soft-Landing y 
Aceleração













https://lac.enrichcentres.eu 

contact@lac.enrichcentres.eu

WWW

https://europe-lac.b2match.io/ 

https://twitter.com/enrich_brazil
https://www.youtube.com/channel/UCVFGkP9TUKnVKpymyFKqPfQ
https://www.linkedin.com/company/enrichinbrazil
https://de-de.facebook.com/ENRICHinBrazil/
https://open.spotify.com/show/0NWO6qOCPHIbCOFyg84T65
mailto:contact@lac.enrichcentres.eu
https://lac.enrichcentres.eu/
mailto:contact@lac.enrichcentres.eu
https://lac.enrichcentres.eu/
https://europe-lac.b2match.io/


Formulário de pedido de proposta - qualidade e 
eficácia de implementação

Como desconstruir o texto de um chamado?



Parte A 
(formulário 

online)
• Formulários administrativos

Parte B 
(para ser 
carregado 
como PDF)

•• Excelência
•• Impacto 
•• Qualidade e eficiência de implementação
•• -> Anexo adicional com informações sobre apoio financeiro a 

terceiros (se aplicável)

Exemplo: Estrutura da Horizon Europe - RIA (Acção de 
Investigação e Inovação)



RIA (Parte B)

1. Excelência
1.1 Objetivos e ambição
1.2 Metodologia

2. Impacto
2.1 Vias de impacto do projeto
2.2 Medidas para maximizar o impacto Difusão Explotação e comunicação
2.3 Resumo

3. Qualidade e eficiência de implementação
3.1 Plano de trabalho e recursos
3.2 Capacidade dos participantes e do consórcio como um todo

2



O que é que os avaliadores das propostas da Horizon Europe 
procuram?



Qualidade e eficiência de implementação

Plano de trabalho e recursos (14 páginas incluindo todas as tabelas)

Capacidade dos participantes e do consórcio como um todo (3 páginas)

Critérios de adjudicação: aspectos a ter em conta 

✔ Qualidade e eficácia do plano de trabalho, avaliação de riscos e 

adequação do esforço atribuído aos pacotes de trabalho e 

recursos em geral..

✔ Capacidade e papel de cada participante e a medida em que o 

consórcio como um todo reúne as experiência necessária.



Plano de trabalho e recursos

Conteúdo: 

• Breve apresentação da estrutura geral do plano de trabalho;

• Breve descrição dos diferentes pacotes de trabalho e dos seus componentes (diagrama de Gantt 
ou similar);

• Apresentação gráfica dos componentes.

• Descrição detalhada do trabalho, ou seja: 

• pacote de trabalho (tabelas 3.1a);

• descrição de cada pacote de trabalho (tabela 3.1b);

• lista de entregáveis (tabela 3.1c);



Plano de trabalho e recursos 
Conteúdo: 
• lista de marcos (tabela 3.1d);

• lista de riscos críticos, relacionados com a implementação do projecto, que podem não alcançar os 
objetivos declarados do projecto. As medidas de mitigação de riscos devem ser detalhadas. Pode 
actualizar a lista de riscos críticos e medidas de mitigação à medida que o projeto avança (tabela 
3.1e);

• tabela que mostra o número de pessoas-meses necessárias (tabela 3.1f);

• tabela com a descrição e justificação dos custos de subcontratação de cada participante (tabela 3.1g);

• tabela com justificações de "custos de aquisição" (tabela 3.1h) para os participantes em que estes 
custos excedam 15% dos custos de pessoal (de acordo com a tabela orçamental da parte A da 
proposta);

• se aplicável, uma tabela com as justificações para "outras categorias de custos" . 













Capacidade dos participantes e do consórcio como um todo

• O consórcio: deve enquadrar-se nos objetivos do projeto e reunir os conhecimentos 
disciplinares e interdisciplinares necessários. É importante que os seus parceiros 
tenham conhecimentos especializados em ciências sociais e humanas, práticas 
científicas abertas, e aspectos de género e desenvolvimento de I&D, conforme o 
caso.

• Os sócios devem demonstrar que terão acesso às infra-estruturas críticas necessárias 
para levar a cabo as actividades do projeto.

• Os membros devem complementar-se uns aos outros (e cobrir a cadeia de valor, 
quando apropriado).

• Deve demonstrar como cada um deles contribui para o projeto, mostrando que cada 
um tem um papel válido e recursos adequados no projeto para cumprir esse papel.



Capacidade dos participantes e do consórcio como um todo

• Se aplicável, é importante descrever a implicação industrial/comercial no projeto para 
assegurar a exploração dos resultados e explicar porque é que isto é consistente com e 
ajuda a alcançar as medidas específicas propostas para a exploração dos resultados do 
projeto. 

• Outros países e organizações internacionais: se um ou mais dos participantes que se 
candidatam ao financiamento da UE estiver sediado num país ou for uma organização 
internacional que não seja automaticamente elegível para esse financiamento (entidades 
de Estados-Membros da UE, países associados e um dos países da lista exaustiva incluída 
no Anexo B do Programa de Trabalho são automaticamente elegíveis para financiamento 
da UE), explicar por que razão a participação da entidade em questão é essencial para o 
sucesso da implementação do projeto.



Quais são as suas maiores necessidades?

Informação geral sobre 
Horizon Europe

Descodificação de 
chamados HE

Pesquisa de sócios

Redacção de propostas

Preparação do 
orçamento



Está interessado em continuar a participar neste tipo de 
atividades?



Muito obrigado!
 Maite Irazábal mairazabal@auci.gub.uy

 Alejandro Quinteros aquinteros@auci.gub.uy 
 
 redlacncp@auci.gub.uy  

 Anneken Reise Anneken.Reise@dlr.de 
 

   Linkedin  Twitter

#HorizonEU #redlacncp

                     
Com o apoio da Service Facility

mailto:mairazabal@auci.gub.uy
mailto:aquinteros@auci.gub.uy
mailto:redlacncp@auci.gub.uy
mailto:Anneken.Reise@dlr.de
https://www.linkedin.com/company/red-lac-ncp/?viewAsMember=true
https://twitter.com/NcpRedlac

