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O PROJETO  

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, localizadas nas Nuts II Norte e Centro, preferencialmente no 

distrito de Aveiro, para a participação em programas de Investigação, Desenvolvimento & 

Inovação (IDI) Europeus, dentro dos quais de inclui o Horizon 2020. Saiba mais sobre o projecto 

em http://horizon20view.aida.pt/. 

 

A REDE SOCIAL  

A rede social que o projecto disponibiliza pretende dinamizar a interacção entre as empresas e 

organizações, nacionais e estrangeiras, gerar novos projectos de IDI e facilitar a formação de 

consórcios entre as partes envolvidas. A rede funciona num formato colaborativo, constituindo-

se com catalisador da disseminação e conhecimento colectivo, procura activa de oportunidades 

de colaboração e intercâmbio de experiências, competências e conhecimentos. 

Registe-se, é GRATUITO! 

 

O CATÁLOGO - DIVULGAÇÃO DAS EMPRESAS DA REDE 

A elaboração do catálogo de apresentação das empresas, em formato físico e digital, é um dos 

principais instrumentos deste projecto de cooperação empresarial. 

O catálogo é apresentado em eventos europeus 

organizados pela Comissão Europeia com o intuito de 

promover a capacidade de IDI das empresas e facilitar 

a formação de consórcios para submissão de 

candidaturas ao HORIZON 2020.  

Para que a sua empresa faça parte deste catálogo, 

envie a sua manifestação de interesse para 

horizon20view@aida.pt. 

http://horizon20view.aida.pt/
http://horizon20view.aida.pt/network/
mailto:horizon20view@aida.pt
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 ACTIVIDADES REALIZADAS 

Dia 9 e 10 de Outubro, o Horizon20View esteve presente no ICT Proposers' Day 2014 em Itália.  

Neste evento foram apresentadas as empresas que constam no catálogo do projecto com o 

objectivo de encontrar parceiros.  

Abaixo, algumas fotos do evento. 

 

Neste link pode consultar mais informações acerca do ICT Proposers' Day 2014. 

 

Nas mesmas datas – 9 e 10 de Outubro –, o Horizon20View esteve presente na 12ª edição 

dos  “Open Days – Semana Europeia das Regiões e Cidades”. Este evento serviu para refletir 

como transformar a Política de Coesão reformada numa realidade para impulsionar a criação de 

emprego e crescimento. O evento aconteceu em Bruxelas e contou com a presença de cerca de 

6.000 representantes das regiões e cidades europeias.  

Mais informações acerca dos Open Days aqui. 

 

“Information Days on the Research PPPs:  on Factories of the Future, Energy-efficient 

Buildings, Green Vehicles and Sustainable Process Industry “ 

Este infodays aconteceu no dia 21 de Outubro, também em Bruxelas, e o Horizon20View marcou 

a sua presença, bem como a presença das empresas da rede de cooperação que representa.  

Consulte o site do evento aqui e assista aos vídeos das diferentes sessões.  

 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-proposers-day-9-10-october-2014
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/information-day-for-ppp-2014_en.html
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Foram também realizados dois seminários sobre programas de IDI Europeus, um deles em 

Aveiro e o outro em Oliveira de Azeméis.  

Nos dias 8 e 23 de Outubro ocorreu, em Oliveira de Azeméis e Aveiro, respectivamente, os 

Workshops do projecto sobre Como potenciar a participação em projetos de IDI. 

 

PROXIMOS EVENTOS EUROPEUS  

Os eventos europeus que destacamos no âmbito do Horizon 2020 são:  

 Brokerage Event for Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and 

Advanced Manufacturing and Processing 

13/11/2014 

Bruxelas 

 EEVC-2014 - The European Electric Vehicle Congress 

02/12/2014 - 05/12/2014 

Bruxelas 

 Energy Brokerage Event 

5/12/2014 

Istambul 

 Fast Track to Innovation Pilot (2015-2016) 

9/01/2015 

Bruxelas 

 Smart Green and Integrated Transport - Information Day 

02/02/2015 

Bruxelas 

 

Consulte o site do projecto e esteja a par dos eventos de maior destaque que se realizam na 

União Europeia acerca de projetos de IDI.  

Consulte já os próximos eventos aqui.   

http://horizon20view.aida.pt/events/brokerage-event-for-nanotechnologies-advanced-materials-biotechnology-and-advanced-manufacturing-and-processing/
http://horizon20view.aida.pt/events/brokerage-event-for-nanotechnologies-advanced-materials-biotechnology-and-advanced-manufacturing-and-processing/
http://horizon20view.aida.pt/events/eevc-2014-the-european-electric-vehicle-congress/
https://docs.google.com/forms/d/1K_IXJTF5y3jD6ftX_kYxPaD01MUwWp5EnHxUXDOcuQk/viewform?c=0&w=1
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=FD85F708-AB7A-543B-E0C608B004A67274
http://horizon20view.aida.pt/events/smart-green-and-integrated-transport-information-day/
http://horizon20view.aida.pt/
http://horizon20view.aida.pt/events/categories/eventos/
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ESTRATÉGIA EUROPA 2020 

A Estratégia Europa 2020 é a estratégia europeia para um crescimento inteligente, sustentável 

e inclusivo para a próxima década. 

Para medir os progressos dos objectivos foram definidos cinco grandes metas para toda a União 

Europeia, a saber: 

1. Emprego 

 Aumentar para 75% a taxa de emprego na faixa etária dos 20-64 anos 

2. I&D  

 Aumentar para 3% do PIB o investimento da UE na I&D  

3. Alterações climáticas e sustentabilidade energética 

 Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 20% (ou em 30%, se 

forem reunidas as condições necessárias) relativamente aos níveis registados 

em 1990 

 Obter 20% da energia a partir de fontes renováveis 

 Aumentar em 20% a eficiência energética 

4. Educação 

 Reduzir a taxa do abandono escolar precoce para menos de 10% 

 Aumentar para, pelo menos, 40% a percentagem da população na faixa etária 

dos 30-34 anos que possui um diploma do ensino superior 

5. Luta contra a pobreza e a exclusão social 

 Reduzir em, pelo menos, 20 milhões o número de pessoas em risco ou em 

situação de pobreza ou de exclusão social 

 

  

http://ec.europa.eu/europe2020/index_pt.htm
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PROGRAMAS EUROPEUS DE 

FINANCIAMENTO 

A União Europeia presta assistência às pequenas e médias empresas europeias sob diversas 

formas. Os regimes de assistência podem ser divididos em quatro categorias: 

 Oportunidades de financiamento temático (ambiente, investigação, educação) 

 Fundos estruturais (FEDER e FSE) 

 Instrumentos financeiros 

 Apoio para a internacionalização de PME 

Nesta seção iremos indicar os principais programas europeus acessíveis às PMEs. Em cada um 

deles consta o website de cada programa para que possa ser consultada informação detalhada. 

Destacamos o Horizon 2020 nos programas de financiamento europeu. A estrutura assenta em 

três pilares: Excellent Science, Industrial Leadership e Societal Challenges.  

O objectivo principal é promover a procura de soluções para alguns dos principais obstáculos 

que os cidadãos europeus enfrentam atualmente - problemas demográficos, instabilidade social 

e laboral, respeito pelas liberdades individuais e protecção de dados, alterações climáticas e 

desafios ambientais, fontes de energia renováveis, transportes - estimulando a colaboração 

entre as várias áreas científicas, nomeadamente o reforçar da colaboração fulcral com as 

Ciências Sociais e Humanas.    

Site Oficial do Horizon 2020.      

O programa COSME é um programa da União Europeia para a Competitividade das Pequenas e 

Médias Empresas, que decorre entre 2014-2020 com um orçamento previsto de 2.3 mil milhões 

de euros.  

Consulte o site oficial do COSME para saber mais acerca deste programa destinado ao apoio das 

PMEs.  

Outros programas para as PME: 

 

ICT Innovation for Manufacturing SMEs 

Site oficial deste programa AQUI.AND STEE 

Research Fund for Coal & Steel 

Site oficial deste programa AQUI 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://i4ms.eu/
http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/home_en.html
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Eurostars 

Site oficial deste programa AQUI. 

European Regional Development Fund 

Site oficial deste programa AQUI. 

3rd Health Programme 

Site oficial deste programa AQUI. 

COST 

Site oficial deste programa AQUI. 

European Institute of Innovation & 

Technology 

Site oficial deste programa AQUI. 

Joint Programming Initiative  

Site oficial deste a AQUI. 

CEB 

Site oficial deste programa AQUI. 

LIFE 2014-2020 

Site oficial deste programa AQUI. 

European Neighbourhood Instrument 

Site oficial deste programa AQUI. 

European Maritime and Fisheries Fund  

Site oficial deste programa AQUI. 

 

CALLS EM ABERTO – HORIZON 2020 

As calls são avisos de abertura, chamadas, para determinadas candidaturas a decorrer.  

Consulte aqui as calls em aberto do programa Horizon 2020.  

 

CONTACTOS 

AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro 

R. da Boavista 

Zona Industrial de Taboeira – Alagoas 

Apartado 3184, 3800 – 115 Aveiro 

Telefone: (+351) 234 302 490 

Fax: (+351) 234 312 366 

E-mail: aida@aida.pt 

https://www.eurostars-eureka.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm
http://www.cost.eu/
http://eit.europa.eu/activities/innovation-communities
http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/2-uncategorised/64-joint-programming-initiative-a-healthy-diet-for-a-healthy-life-jpi-hdhl
http://www.coebank.org/index.asp?ChangeLangue=EN
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/
http://www.enpi-info.eu/ENI
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm
http://horizon20view.aida.pt/horizon2020/open-and-forthcoming-calls/
mailto:aida@aida.pt

