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Estratégia e posicionamento nacionais para o próximo Programa-Quadro de I&I

Programa da EU Horizonte Europa (Período 2021 a 2027) atribui 97
mil milhões de euros à Investigação e à Inovação
Está publicada a proposta da Comissão Europeia para o próximo Programa-Quadro de Investigação e Inovação, HORIZONTE
EUROPA (1 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2027) com a dotação orçamental global de cerca de 97 mil milhões
de euros.

O HORIZONTE EUROPA ESTRUTURA-SE EM TRÊS PILARES:
Ciência Aberta, Desafios Globais e Competitividade Industrial e Inovação Aberta.

O pilar Ciência Aberta apoiará a excelência científica numa abordagem bottom-up de reforço à liderança científica da Europa, ao conhecimento e ao desenvolvimento de competências, através do Conselho Europeu de Investigação (ERC), das Ações Marie Skłodowska-Curie (MSCA) e das Infraestruturas de Investigação.

O pilar Desafios Globais e Competitividade Industrial inclui os clusters: Saúde; Sociedades Inclusivas e Seguras;
Digital e Indústria; Clima, Energia e Mobilidade; e Alimentação e Recursos Naturais. Este pilar, baseado numa
abordagem top down, está alinhado com as políticas Europeias e internacionais (e.g., os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) e tem a cooperação e a competitividade como elementos catalisadores. Neste pilar serão
incluídas Missões em temas transversais que garantam impacto socioeconómico e também parcerias com a indústria (JTIs) e os Estados Membros.

A inovação será apoiada de forma transversal em todo o programa HORIZONTE EUROPA, mas é no terceiro pilar,
Inovação Aberta, que se concentram as atividades de criação de novos mercados, através do Conselho Europeu
de Inovação (EIC) que potenciará o ecossistema de inovação Europeu e funcionará como uma one-stop-shop para
os inovadores com grande potencial e garantindo ainda o apoio ao Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia
(EIT).

Adicionalmente, manter-se-ão os instrumentos horizontais de capacitação para a redução das assimetrias na Europa do
tipo COST, Widening e SWAFS englobados no pilar transversal denominado Fortalecer o Espaço Europeu de Investigação.

Mais informações: www.gppq.fct.pt
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A negociação do HORIZONTE EUROPA
A informação relativa ao HORIZONTE EUROPA está disponível nos documentos publicados pela Comissão Europeia – Programa Específico, Anexos ao Programa Específico, Regulamento e Anexos ao Regulamento. Estes documentos não são
finais (inicia-se agora o processo de negociação dos conteúdos entre a Comissão, o Parlamento e o Conselho europeus).

A ESTRATÉGIA NACIONAL DURANTE A NEGOCIAÇÃO DO HORIZONTE EUROPA:
•

Reforçar a componente de apoio a atividades de investigação colaborativa inclusivas e abertas a toda a Europa (“Open collaborative research”), avaliadas em termos de mérito relativo ou absoluto;

•

Garantir uma estratégia de convergência efetiva alargada a toda a Europa, estimulando oportunidades de
“excelência para todos”, de forma inclusiva e de modo a melhor distribuir o apoio a atividades de I&I e evitar
a concentração do investimento que potencia os fluxos unidirecionais de talentos das periferias para o centro-norte da Europa;

•

Exigir uma melhor articulação entre as regras de aplicação de fundos estruturais e mecanismos de coesão
com as regras do Programa Horizonte Europa, para reduzir a burocracia e estimular e remover barreiras à utilização de fundos do FEDER e do Horizonte Europa para apoiar o emprego científico e outras medidas de capacitação (e.g., infraestruturas científicas), associados ao desenvolvimento de criação de valor social e económico.

COMENTÁRIOS ADICIONAIS:
•

Necessidade de apoiar e preservar o aumento proposto para o “European Research Council, ERC”, incluído
no âmbito do Pilar I - OPEN SCIENCE, estimulando o apoio a atividades de investigação fundamental em todas
as áreas do conhecimento, incluindo as ciências sociais e humanas, e garantindo a sua autonomia, identidade
e crescente impacto, mas com um aumento de financiamento direcionado sobretudo para os investigadores
mais jovens;

•

Garantir e reforçar a clarificação das regras de operação e funcionamento do apoio a “Research Missions”,
incluídas no âmbito do Pilar II - GLOBAL CHALLENGES AND INDUSTRIAL COMPETITIVENESS, estimulando um
quadro renovado e amplo de missões a articular com os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável
da Agenda 2030 das Nações Unidas;

•

Garantir a clarificação/alteração das regras de operação e funcionamento do novo European Innovation Council, EIC, criado no âmbito do Pilar III - OPEN INNOVATION, estimulando um apoio aberto e simplificado a
PMEs e start-ups em toda a Europa e garantindo o seu impacto em contextos empresariais com vários níveis
de sofisticação tecnológica, como os típicos em Portugal, Espanha ou Grécia, entre outros países europeus e,
sobretudo, no Leste.

O envolvimento da comunidade de I&I nacional na negociação do Horizonte Europa
A opinião da comunidade nacional é fundamental e para tal convidamo-lo a participar e assim orientar a posição nacional nas negociações que agora se iniciam. Convidamos todos os interessados em participar neste debate a inscreverem-se no Grupo nacional de apoio à discussão do HORIZONTE EUROPA.

Mais informações: www.gppq.fct.pt

