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O PROJECTO  

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). 

Saiba mais sobre o Horizon20view 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 como catalisador da disseminação e conhecimento colectivo, procura activa de 

oportunidades de colaboração e intercâmbio de experiências, competências e conhecimentos. 

Registe-se, é GRATUITO! 

http://horizon20view.aida.pt/network/ 

 

O CATÁLOGO - DIVULGAÇÃO DAS 

EMPRESAS DA REDE 

O catálogo é apresentado em eventos Europeus 

organizados pela Comissão Europeia e por Plataformas 

Tecnológicas com o intuito de promover a capacidade de 

IDI das empresas e facilitar a formação de consórcios 

para submissão de candidaturas ao HORIZON 2020.  

Pode consultar o catálogo no seguinte link: http://horizon20view.aida.pt/wp-

content/uploads/2014/11/Catalogue-Horizon20View.pdf. 

Para que a sua empresa faça parte deste catálogo, envie a sua manifestação de interesse para 

horizon20view@aida.pt. Faça parte do catálogo de apresentação das empresas, é GRATUITO! 

http://horizon20view.aida.pt/
http://horizon20view.aida.pt/network/
http://horizon20view.aida.pt/wp-content/uploads/2014/11/Catalogue-Horizon20View.pdf
http://horizon20view.aida.pt/wp-content/uploads/2014/11/Catalogue-Horizon20View.pdf
mailto:horizon20view@aida.pt
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

Para cumprir um dos objectivos principais do projecto – potenciar o aumento da capacidade de 

internacionalização das empresas, através da participação em projectos de cooperação 

Europeia – o Horizon20View tem vindo a assinalar a sua presença em eventos Europeus, 

organizados por Plataformas Tecnológicas e pela Comissão Europeia, para apresentação do 

catálogo das empresas da rede, do projecto, e procura de consórcios para integração das 

empresas da rede em projectos de IDI europeus.  

O Horizon20View participou nos eventos listados abaixo: 

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

Green Vehicles and Sustainable Process Industry 

Este infoday ocorreu no dia 21 de Outubro de 2014, em Bruxelas, e teve como objectivo facultar 

aos presentes uma visão geral das actividades em curso e apoiar a preparação de propostas para 

as chamas de 2015.  

Adicionalmente, o evento proporcionou oportunidades de networking onde o Horizon20View 

pode apresentar as empresas que integram a rede de cooperação através do catálogo de 

apresentação das mesmas.   

Mais informações: http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/information-day-for-

ppp-2014_en.html 

ICT Proposers' Day 2014 

O ICT Proposer´s Day teve lugar em Florencia, Itália, nos dias 9 e 10 de Outubro de 2014.  

Debruçou-se sobre o Programa de Trabalho para 2015 do Horizon 2020 no domínio das 

Tecnologias de Informação e Comunicação. O evento de networking ofereceu uma 

oportunidade excepcional para construir parcerias de qualidade entre Universidades, Institutos 

de investigação, partes interessadas da indústria, PME e os actores governamentais de toda a 

Europa. 

Mais informações: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-proposers-day-9-10-october-

2014 

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/information-day-for-ppp-2014_en.html
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/information-day-for-ppp-2014_en.html
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-proposers-day-9-10-october-2014
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-proposers-day-9-10-october-2014
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Brokerage Event for Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced 

Manufacturing and Processing 

Este evento foi organizado por uma plataforma tecnológica – NANOfutures – com colaboração 

da EUMAT e Manufacture. Aconteu no dia 13 de Novembro de 2014 e estiveram presentes 

players globais e empresas europeias de renome.  

Os participantes puderam procurar parceiros e apresentar as suas ideias de projecto, em 5 

minutos, a todos os intervenientes do Brokerage Event.   

Mais informações: http://www.nanofutures.eu/brokerage 

Brokerage Event Horizon 2020 - Generic micro- and nano-electronic technologies  

O evento de networking, realizado dia 18 de Fevereiro 2015 em Bruxelas, destinou-se 

fundamentalmente a interessados na submissão de proposta à call ICT-25-2015: Generic micro- 

and nano-electronic technologies no âmbito do programa Horizon 2020. O público-alvo foi o 

meio académico e industrial.  

Mais informações: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/brokerage-event-h2020-ict-

generic-micro-and-nano-electronic-technologies 

Digital4EU stakeholder forum on Europe’s new digital priorities  

Este fórum foi direccionado para as tecnologias digitais, nomeadamente na “smart industry” e 

o papel essencial que desempenham na criação de valor em todos os sectores industriais de 

hoje, e a transformação radical em aspectos da fabricação e serviços. Este evento foi organizado 

pela Comissão Europeia teve lugar em Bruxelas dia 24 de Fevereiro de 2015.  

Mais informações: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital4eu-stakeholder-forum-

europes-new-digital-priorities 

Paving the way for advanced manufacturing: technology transfer   

A Comissão Europeia, através do seu centro ao serviço da ciência JRC (Joint Research Centre) 

organizou, dia 25 de Fevereiro de 2015, um workshop sobre "Paving the way for advanced 

manufacturing: technology transfer  ". O objectivo deste evento foi explorar como as actividades 

de transferência de tecnologia podem ser usada como um mecanismo para ajudar a indústria 

da UE, particularmente PME do sector transformador, para adoptar novas tecnologias de 

fabricação avançadas e limpas.  

http://www.nanofutures.eu/brokerage
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/brokerage-event-h2020-ict-generic-micro-and-nano-electronic-technologies
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9088-ict-25-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9088-ict-25-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/brokerage-event-h2020-ict-generic-micro-and-nano-electronic-technologies
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/brokerage-event-h2020-ict-generic-micro-and-nano-electronic-technologies
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/save-date-digital4eu-stakeholder-forum-europes-new-digital-priorities-24-february-2015
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital4eu-stakeholder-forum-europes-new-digital-priorities
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital4eu-stakeholder-forum-europes-new-digital-priorities
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/workshop/paving-way-advanced-manufacturing-technology-transfer
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Mais informações: https://ec.europa.eu/jrc/en/event/workshop/paving-way-advanced-

manufacturing-technology-transfer 

Infoday H2020 Espaço  

Dado o elevado potencial da cooperação ibérica na indústria espacial e da motivação de uma 

participação mais activa nas calls SPACE2015 (que encerram candidaturas a 08 de Abril de 2015), 

o Horizon 2020 Português e as delegações espaciais espanholas (FCT e CDTI) promoveram 

reuniões entre parceiros dos dois países no dia 25 de Fevereiro de 2015. Foram realizados dois 

eventos, o de dia 25 realizou-se no Porto.  

Mais informações: http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=3090 

Horizon 2020 - Societal Challenge 6  

Este evento internacional destacou temas de investigação abrangidos no âmbito do Programa-

Quadro Horizonte 2020. Realizou-se dia 26 de Fevereiro sob o tema da call “Europe as a global 

actor” (Societal Challenge 6). Os participantes tiveram a possibilidade de participar em 

matchmaking eventos1 onde puderam encontrar parceiros de acordo com as necessidades de 

colaboração por forma a facilitar a formação de consórcios para submissão de propostas ao 

Horizon 2020.  

Mais informações: https://www.b2match.eu/SC6-INT-2015 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 

EVENTOS DO PROJECTO 

Serão efectuados dois eventos sobre “COMO POTENCIAR A PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS DE 

IDI” em Ovar e Aveiro.  

O workshop em Ovar realiza-se dia 5 de Março, na Escola de Artes e Ofícios – Rua Fonte do 

Casal. A participação no evento é gratuita mas sujeita a inscrição (a.ferreira@aida.pt). 

 

                                                           
1 Eventos de correspondência 

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/workshop/paving-way-advanced-manufacturing-technology-transfer
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/workshop/paving-way-advanced-manufacturing-technology-transfer
http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=3090
http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=3090
https://www.b2match.eu/SC6-INT-2015
https://www.b2match.eu/SC6-INT-2015
mailto:a.ferreira@aida.pt
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PROGRAMA 

14h30 – Recepção e Entrega de Documentação 

14h35 – Visão geral do projecto HORIZON 20VIEW 

14h40 – Visão geral do Horizon 2020 – Programa-Quadro de Investigação e Inovação 

15h00 – Como participar no Horizon 2020  

Da ideia ao projecto 

Como interpretar os programas de trabalhos e call for proposals 

Como procurar parceiros 

Como escrever e submeter uma candidatura 

Como funciona o processo de avaliação e ranking das candidaturas 

Como preparar o contrato 

Boas práticas sobre como potenciar a participação em projectos IDI 

15h45 – Como escrever candidaturas ao Horizon 2020 

O EU Research and Innovation Participation Portal (Exercício: encontrar tópicos e call for 
proposals) 

Templates do Horizon 2020 (Exercício: distinguir os vários templates de acordo com o tipo de 
projecto) 

Part A: Documentação administrativa 

Part B: Parte técnica – a proposta real 

Section 1: Excellence 

Section 2: Impact 

Section 3: Implementation 

Exemplo de uma proposta H2020 financiada 

17h00 – Networking / Perguntas & Respostas 

17h30 -  Encerramento  

 

Em Aveiro o evento realizar-se-á dia 26 de Março, nas instalações da AIDA.  
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EVENTOS EUROPUES 

5th ETP Smartgrids General Assembly  

29 Abril 2015, Bruxelas.  

Mais informações: 5th ETP SmartGrids General Assembly  

Green Business Week – Semana Nacional para o Crescimento Verde 

3 a 5 de Março, Centro de Congresso de Lisboa, Lisboa.  

Mais informações: ttp://greenbusinessweek.fil.pt/ 

MSCA Bridging business and Research  

18 de Março, Pavilhão do Conhecimento, Lisboa.  

Mais informações: https://mscabusiness.teamwork.fr/ 

 

CALLS EM ABERTO – HORIZON 2020 

O Horizon 2020 é o maior programa de financiamento da União Europeia orientado para o 

apoio de actividades de IDI (Investigação, Desenvolvimento e Inovação). 

Está estruturado em três pilares – Excelência Científica, Liderança Industrial e Desafios 

Societais – e responde às prioridades definidas na Estratégia 2020.   

Consulte as próximas calls, por pilar, nos links abaixo: 

Excelência Cientifica 

Liderança Industrial 

Desafios Societais 

 

 

http://www.smartgrids.eu/5_General_Assembly
https://mscabusiness.teamwork.fr/
http://goo.gl/TkPR2z
http://goo.gl/TkPR2z
http://goo.gl/EJzRBi
http://goo.gl/FzLB3n
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OUTROS PROGRAMAS DE 

FINANCIAMENTO EUROPEU 

Life Programme 

O LIFE – Programa de Ambiente e Acção Climática 2014-2020 – é o instrumento financeiro da 

União Europeia que apoia projectos de acção ambiental em toda a Europa.  

Site Oficial 

Eurostars - EUREKA 

O Eurostars é um programa que ajuda as PME a inovarem e competirem internacionalmente. 

Site Oficial  

3rd Health Programme 

O terceiro Programa de Saúde da União Europeia é o principal instrumento da Comissão 

Europeia para implementação da estratégia de saúde da UE.  

Site Oficial 

Cosme 

COSME é o programa da União Europeia para a Competitividade das Empresas e das Pequenas 

e Médias Empresas (PME).  

Site Oficial 

Creative Europe 

Europa Criativa é o novo programa da União Europeia para a financiamento do setor cultural e 

criativo.  

Site Oficial 

Erasmus+ 

O Erasmus + é o novo programa da EU no domínio da educação, formação, juventude e 

desporto.  

Site Oficial 

http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm
https://www.eurostars-eureka.eu/home/what
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/3hp/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/cosme/index.html
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pt.htm
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APOIOS NACIONAIS À IDI 

PORTUGAL 2020 

A programação do “Portugal 2020”, surge no âmbito do ciclo de programação dos fundos 

estruturais para os anos 2014-2020. Até 2020, Portugal vai receber cerca de 25 mil milhões de 

euros em fundos comunitários. 

O Portugal 2020 inclui quatro domínios temáticos principais: Competitividade e 

Internacionalização, Inclusão Social e Emprego, Capital Humano, Sustentabilidade e Eficiência 

no Uso de Recursos. É operacionalizado através de 16 Programas Operacionais.  

O programa Competitividade e Internacionalização será aquele com maior enquadramento 

para actividades relacionadas com a IDI.  

O Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização (POCI) do Portugal 2020 irá 

financiar projectos que reforcem a capacidade de investigação e desenvolvimento tecnológico 

das empresas, reduzam custos públicos de contexto ao setor empresarial e aumentem a 

competitividade das empresas, dando prioridade às empresas exportadoras, produtoras de 

bens e serviços transaccionáveis. 

O Portugal 2020 apoia as empresas na fase inicial do projecto (Empreendedorismo) no aumento 

de capacidade produtiva (Capacitação) no processo de internacionalização 

(Internacionalização), na otimização de processos (Qualificação) e na investigação e 

desenvolvimento tecnológico de novos produtos e serviços (Investigação & DT). 

Mais informações em https://www.portugal2020.pt/Portal2020. 

 

SIFIDE II – BENEFÍCIO FISCAL DE APOIO À IDI 

O SIFIDE II – Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresarial II – é 

um incentivo que possibilita a obtenção de um crédito fiscal aceite para dedução à colecta do 

IRC das empresas que apostem em I&D. Está em vigor para os períodos de tributação de 2014 

a 2020, sendo regulamentado pelo Código Fiscal ao Investimento (CFI) com a publicação do 

Decreto-Lei nº 162/2014 de 31 de Outubro de 2014. Este é um importante instrumento que o 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020
http://sifide.adi.pt/arq/fich/DL_n__162_2014.pdf
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Governo disponibiliza ao tecido empresarial português com o intuito de aumentar a 

competitividade em Portugal.  

Este benefício apoia projectos de I&D promovidos por empresas que tenham realizado 

actividades de investigação e desenvolvimento experimental, conducentes à criação de novos 

produtos, processos ou sistemas, que se traduzam num avanço técnico-científico para o sector. 

São destinatários do SIFIDE II os sujeitos passivos de IRC, residentes em território português, que 

exerçam, a título principal, uma actividade de natureza agrícola, industrial, comercial ou de 

serviços e os não residentes com estabelecimento estável nesse território. 

Ao montante apurado, nos termos do artigo 90º do Código do IRC, e até à sua concorrência, é 

dedutível o valor correspondente às despesas com investigação e desenvolvimento, na parte 

que não tenha sido objecto de comparticipação financeira do Estado a fundo perdido, numa 

dupla percentagem: 

 Taxa de base: 32,5% das despesas realizadas no período em causa; 

 Taxa incremental: 50% do acréscimo das despesas realizadas no período em causa, em 

relação à média aritmética simples dos dois exercícios anteriores, até ao limite de 

1.500.000 euros. 

Excepção: Se for uma PME com menos de 2 anos, não beneficiando da taxa incremental, aplica-

se uma majoração de 15% à taxa base (47,5%). 

 

CONTACTOS 

AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro 

R. da Boavista  

Zona Industrial de Taboeira – Alagoas  

3800 – 115 Aveiro  

Telefone: (+351) 234 302 490  

Fax: (+351) 234 302 499  

E-mail: horizon20view@aida.pt 


