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APRESENTAÇÃO 

O Horizon20view – Rede de cooperação empresarial para potenciar a Investigação, 

Desenvolvimento & Inovação – é um projecto apoiado pelo FEDER e apresentado ao COMPETE 

– Programa Operacional Factores de Competitividade, no âmbito do Sistema de Apoio às 

Acções Colectivas (SIAC). 

O projecto consiste na criação de uma rede de cooperação empresarial com o objectivo de 

capacitar as empresas nacionais, especialmente localizadas no distrito de Aveiro (Nuts II Norte 

e Centro), para a participação em programas de Investigação, Desenvolvimento & Inovação 

(IDI) Europeus, dentro dos quais de inclui o Horizon2020. 

Consulte o nosso website em http://horizon20view.aida.pt/. 

 

VISÃO GERAL 

O Horizon20View visa atingir os seguintes objectivos: 

 Aumentar o investimento em IDI; 

 Geração de emprego qualificado e dinamização da mobilidade dos recursos humanos; 

 Potenciar o aumento da capacidade de internacionalização das empresas, através 

participação em projetos de cooperação europeia; 

 Potenciar o aumento das exportações pelo fomento das transações comerciais que se 

esperam realizadas com a concretização técnico-científica e económica dos projetos 

de cooperação europeia; 

 Incremento na participação das empresas portuguesas em programas de cooperação 

europeia, no domínio da Investigação e desenvolvimento; 

 Aceder e adquirir conhecimentos ‘state of the art’ em cooperação internacional. 

 

 

 

 

 

http://horizon20view.aida.pt/
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VANTAGENS 

O projecto Horizon20view consiste na criação de uma rede de cooperação empresarial cujo 

objectivo é o de capacitar as empresas nacionais, numa primeira fase empresas pertencentes 

ao distrito de Aveiro, para a em programas de IDI Europeus, dentro dos quais de inclui o 

Horizon2020. 

Ao ser membro da rede, as empresas: 

 Farão parte de um catálogo de apresentação de entidades com potencial para 

integração em projetos europeus de IDI. Este catálogo será apresentado em eventos 

europeus de procura de parceiros para a formação de consórcios. 

 Terão acesso a um Manual de boas práticas sobre como potenciar a participação em 

projetos de IDI e a um Guia de orientação para elaboração de candidaturas ao 

programa Horizon 2020 

 Poderão participar em Workshops, com uma vertente prática, onde serão 

apresentados os suportes à nova metodologia de preparação para participação em 

projetos europeus de IDI, sustentados no Manual e no Guia de escrita de candidaturas 

ao Horizon2020. 

 Terão também acesso à plataforma – rede social – que irá contemplar: partilha de links 

de interesse (eventos, estudos, notícias), repositório partilhado de ficheiros, acesso a 

informações pertinentes acerca de projetos europeus.  

Saiba mais acerca dos benefícios associados à participação no Horizon20View em 

http://horizon20view.aida.pt/o_projeto/vantagens-em-integrar-a-rede/. 

 

 

COMO SER MEMBRO 

Preferencialmente, as empresas deverão cumprir os seguintes requisitos: 

 Ser PME 

 Localizada no distrito de Aveiro (preferencialmente) 

Contudo, como os projectos europeus não se desenvolvem apenas com PMEs, o registo de 

outro tipo de entidades será uma mais-valia para que o Horizon20View alcance os objectivos 

http://horizon20view.aida.pt/o_projeto/vantagens-em-integrar-a-rede/
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propostos, nomeadamente o aumento das actividades de ‘networking’ e consequente a 

capacidade de participação em projetos europeus de IDI.  

Faça parte da nossa rede social.  

Registe-se em http://horizon20view.aida.pt/network/. 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES, ETAPAS E EVENTOS 

 

De forma a atingir os objectivos propostos, o projecto será executada ao longo dos seguintes 

eixos de intervenção: 

 

1. Criação, dinamização, promoção e divulgação da rede 

2. Realização de acções de sensibilização e melhoria do processo de preparação e participação 

em programas Europeus de IDI 

3. Implementação de ensaio experimental aplicando os resultados do projecto e conhecimento 

adquirido 

 

Estes 3 eixos serão implementados em 5 actividades: 

 Actividade 1 – Criação da rede 

 Actividade 2 – Dinamização da rede 

 Actividade 3 – Ações de sensibilização e melhoria do processo de preparação e 

participação aos programas Europeus de IDI 

 Actividade 4 – Implementação de ensaio piloto para teste às ferramentas e 

metodologias desenvolvidas 

 Actividade 5 – Promoção e Divulgação da rede 

 

Consulte os eventos do projecto em http://horizon20view.aida.pt/events/categories/eventos-

do-projeto/. 

Para ter acesso às datas e locais de outros eventos de interesse relevante para potenciar o seu 

IDI, informar-se em: http://horizon20view.aida.pt/events/categories/eventos/. 

 

 

É já no mês de Julho que será realizado o primeiro seminário do Horizon20view. 

 

http://horizon20view.aida.pt/network/
http://horizon20view.aida.pt/events/categories/eventos-do-projeto/
http://horizon20view.aida.pt/events/categories/eventos-do-projeto/
http://horizon20view.aida.pt/events/categories/eventos/
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8 |Julho | 2014 |BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS 

Programas Europeus de Financiamento à IDI 

 

Programa  

14h30 – Recepção e Entrega de Documentação 

 

 

14h40 – APRESENTAÇÃO DO PROJECTO HORIZON 20VIEW 

 Visão geral 

 Vantagens em integrar a rede de cooperação 

 Ferramentas de apoio à elaboração de candidaturas 

 Rede Social  

 

15h10 – HORIZON 2020 - Programa-Quadro de Investigação e Inovação 

 Visão Geral  

  Introdução aos Programas Europeus de IDI 

 Apoio para as PMEs 

 Próximas calls 

 

15h50 – Participação em Projectos Europeus – Casos Práticos 

 

 DELTAMATIC 

 SARKKIS / INESC – Eng.º Germano Veiga 

 

16h30 – Perguntas & Respostas  

 

  

17h00 - ENCERRAMENTO 
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PROGRAMAS EUROPEUS DE 

FINANCIAMENTO À IDI  

HORIZON 2020 

O Horizon2020 (H2020) é o Programa Quadro da Comissão Europeia, plurianual, para a 

Investigação, Desenvolvimento e Inovação e será executado entre 2014 até 2020. 

 

Este Programa é composto por três Pilares programáticos com âmbitos diferentes:  

Pilar I – Excelência Científica (com cerca de 32% do orçamento total); 

A parte de Ciência Excelente do Horizon2020 suporta a ciência de classe mundial na Europa, 

através do desenvolvimento, atracção e retenção de talentos na investigação e no apoio ao 

desenvolvimento de melhores infra-estruturas de pesquisa. 

 

Pilar II – Liderança Industrial (correspondente a cerca de 22% do orçamento); 

A liderança industrial suporta tecnologias-chave, tais como microelectrónica, fabricação 

avançada, entre outros, em todos os sectores existentes e emergentes. Também visa atrair 

mais investimento privado em I&D (Investigação e Desenvolvimento) bem como apoiar o 

crescimento de PME inovadoras na Europa. 

 

Pilar III – Desafios Societais (com cerca de 39% do orçamento total). 

O pilar de Desafios Sociais apoia a I&D que a atinge a sociedade e os cidadãos (clima, meio 

ambiente, energia, transportes, etc.). Ele suporta o desenvolvimento de soluções inovadoras 

que vêm de colaborações multidisciplinares incluindo-se as ciências sociais e humanas. 

 

As candidaturas podem ser apresentadas em consórcio ou de forma individual, dependente do 

instrumento em questão.  

 

Mais informações acerca deste programa em http://horizon20view.aida.pt/horizon2020/. 

 

 

http://horizon20view.aida.pt/horizon2020/


 
 

 

NEWSLETTER #1 
JUNHO 2014 

7 

 

SME INSTRUMENT 

O SME Instrument é um tipo de instrumento financeiro de apoio às PMEs, e que representa 

uma nova abordagem no apoio das suas actividades de inovação. 

Podemos encontrar as calls que utilizam este instrumento no pilar "Industrial Leadership" e 

Societal Challenges". 

  

 Principais características: 

 Orientado para todos os tipos de PME inovadoras com elevada ambição de crescer e 

de se internacionalizarem e desenvolverem; 

 Apenas PME podem concorrer, apesar de ser aconselhável a colaboração; 

 Competitivo e de dimensão europeia; 

 Orientado para o mercado (actividades próximas do mercado terão 70% de 

financiamento); 

 Faseado e com serviços de coaching; 

 Bottom-up (pretende dar resposta aos desafios societais e às tecnologias facilitadoras 

essenciais. 

  

Para que serve? 

O objectivo do SME Instrument é preencher as lacunas de financiamento na fase inicial, 

fomentar a Investigação e Inovação nas PME e acelerar o processo de extrapolação das 

inovações desenvolvidas. 

O projecto deve ter um interesse claro e benéfico para a empresa com uma clara dimensão 

europeia. 

  

Como funciona? 

O SME Instrument está estruturado em três fases distintas que cobrem diferentes etapas do 

ciclo de inovação. 
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Fase 1: Análise do Conceito e Viabilidade 

As PME recebem um financiamento de 50.000 € (70% do custo total, incluindo 25% de custos 

indirectos) para prepararem, com os consultores que escolherem, um Plano de Negócios para 

as suas novas ideias. 

Fase 2: I&D, Demonstração, Aplicação no mercado 

Os projectos apoiados (os melhores Planos de Negócios) deverão preparar-se para introduzir 

no mercado as suas ideias inovadoras. Receberão da Comissão um apoio entre 0.5 e 2.5 M€, 

na base de 70% do custo global (incluindo 25% de custos indirectos). Os projectos deverão ter 

um impacto significativo na actividade da PME. Esta pode subcontratar ou comprar serviços e 

conhecimentos essenciais para o desenvolvimento do seu projecto de inovação. 

Fase 3: Comercialização (sem financiamento directo) 

É apoiada a comercialização das soluções/produtos desenvolvidos na fase 2, através de 

empréstimos a baixas taxas de juro ou acesso a capital de risco. 

 

Saiba mais sobre deste instrumento financeiro de apoio às PMEs em 

http://horizon20view.aida.pt/horizon2020/sme-instrument/. 

 

CONTACTOS 

AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro 

 

R. da Boavista 

Zona Ind. de Taboeira – Alagoas 

Apartado 3184, 3800 – 115 Aveiro 

Telefone: (+351) 234 302 490 

Fax: (+351) 234 312 366 

E-mail: aida@aida.pt 

http://horizon20view.aida.pt/horizon2020/sme-instrument/

