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HORIZON20VIEW NO FUTURO 

O projecto “Horizon20View - Rede de cooperação empresarial para potenciar a investigação, 

desenvolvimento & inovação” foi um projecto privado, apresentado pela AIDA – Associação 

Industrial do Distrito de Aveiro, e aprovado no âmbito do Sistema de Apoio a Acções Colectivas 

(SIAC), no COMPETE – Programa Operacional Factores de Competitividade. 

O projecto visou a criação de uma rede de cooperação empresarial com o objectivo de capacitar 

as empresas nacionais, preferencialmente no distrito de Aveiro, para a participação em 

programas de Investigação, Desenvolvimento & Inovação (IDI) Europeus, dentro dos quais de 

inclui o Horizon2020.  

Assim, o objectivo principal foi reforçar a capacidade das empresas do distrito de Aveiro na 

participação em projectos e cooperação internacional, nomeadamente no programa 

Horizon2020, aumentando as actividades de ‘networking’ e consequentemente criando uma 

maior visibilidade do potencial IDI no distrito de Aveiro e o seu envolvimento na consecução das 

metas em sustentabilidade da Estratégia Europeia 2020. 

O projecto Horizon20View pretende continuar para além da fase financiada, além do manual e 

do guia desenvolvidos que podem ser acedidos através da rede social, assim como os conteúdos 

programáticos desenvolvidos para os seminários e workshops gostaríamos de destacar os 

seguintes resultados que poderão perdurar e serem actualizados ao longo do tempo: 

 

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! 

Ao ser membro da rede terá acesso a um conjunto de instrumentos e ferramentas para 

aumentar o seu potencial de sucesso aquando da candidatura a projectos Europeus de IDI. 

http://horizon20view.aida.pt/network/
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De forma a aumentar o carácter corporativo da rede, esta plataforma virtual contempla as 

seguintes funcionalidades: 

 Blogs sobre assuntos de interesse para a rede; 

 Bookmarks para partilha de links de interesse (eventos, estudos, notícias, etc.); 

 Repositório partilhado de ficheiros que podem ser submetidos pelos membros da rede; 

 Na plataforma poderão ser criados grupos conforme os interesses, objectivos, 

expectativa de cada um dos participantes; 

 The Wire (Twitter interno); 

 Publicação de procura de parceiros.  

 

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 denominador comum dentro das formas de internacionalização é o networking. Esta 

expressão representa uma rede de contactos. É uma forma actual de “fazer negócio”.  

Com o objectivo principal de reforçar a capacidade das PMEs portuguesas na participação em 

projectos de cooperação internacional, nomeadamente o programa Horizon2020, pretende-se 

aumentar as actividades de ‘networking’ e, consequente, a capacidade de participação em 

projectos europeus de IDI. Assim, e apesar de a versão física do catálogo já não vir a ser alvo de 

mais versões, a versão online poderá ser constantemente actualizada e colocada online com o 

perfil de novas empresas pelo que, se pretende que a sua empresa faça parte deste catálogo, 

envie manifestação de interesse para horizon20view@aida.pt.  

Faça parte do catálogo de apresentação das empresas, é GRATUITO! 

Consulte o catálogo 

  

mailto:horizon20view@aida.pt
http://horizon20view.aida.pt/wpcontent/uploads/2014/11/Catalogue-Horizon20View.pdf
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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 secção 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 em detalhe. 

 

Horizon 2020  

Site oficial deste programa AQUI 

ICT Innovation for Manufacturing SMEs 

Site oficial deste programa AQUI.AND STEE 

Research Fund for Coal & Steel 

Site oficial deste programa AQUI 

Eurostars 

Site oficial deste programa AQUI. 

COSME 

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. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://i4ms.eu/
http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/home_en.html
https://www.eurostars-eureka.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
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
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PRIMEIROS RESULTADOS DO H2020 

A Comissão Europeia produziu um relatório com os primeiros resultados do Horizon2020. 

A taxa de sucesso a nível Europeu foi de 14% e Portugal ficou um pouco abaixo dessa taxa 

sendo o País com pais sucesso a França. 

Uma boa notícia é que Portugal neste momento supera a taxa de assinaturas de contratos em 

termos de quota Europeia, se comparado com o FP7. Abaixo, disponibilizamos algumas das 

estatísticas.  

 

Gráfico 1 - Número de candidaturas elegíveis 

 

Gráfico 2 - Taxas de sucesso 
Mais informação pode ser consultada em: 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/horizon_2020_first

_results_1.pdf   

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/horizon_2020_first_results_1.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/horizon_2020_first_results_1.pdf
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ICT 2015 

O maior evento na área das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) na União 

Europeia está de volta e este ano realiza-se em 

Lisboa! Junte-se aos milhares de participantes, 

siga os debates, fique a par das últimas notícias 

sobre novas políticas e iniciativas da Comissão 

Europeia no que respeita à Investigação e 

Inovação no domínio das TIC, encontre 

informações sobre oportunidades de 

financiamento e muito mais! 

 

 

Realiza-se de 20 a 22 de Outubro de 2015 no Centro de Congressos de Lisboa, a ICT 2015 

Conference, um evento promovido pela Comissão Europeia em parceria com a Fundação para 

a Ciência e a Tecnologia (FCT), Ministério da Educação e da Ciência. 

Este evento, com periodicidade bianual, irá ainda apresentar as oportunidades de 

financiamento no âmbito das TIC no contexto do Horizonte 2020 - Programa-Quadro de 

Investigação e Inovação da UE comum orçamento global superior a 77 mil milhões de euros 

para o período 2014-2020, sendo o maior instrumento da Comunidade Europeia 

especificamente orientado para o apoio à investigação, através do co-financiamento de 

projectos de investigação, inovação e demonstração. 

Espera-se que ICT 2015 Conference traga a Lisboa, mais de 5000 participantes representando 

universidades, instituições científicas, empresas, administrações públicas, organizações 

internacionais, e organizações não-governamentais com actividades em TIC, sendo o maior 

evento de tecnologia digital da Europa. 

 

Mais informações e registo: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-

connect-transform-lisbon-20-22-october-2015 

  

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015
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OUTROS EVENTOS 

PORTUGAL 

Oportunidades de financiamento de I&I no concurso 2016-2017 do Horizonte 2020 - Gestão 

eficiente dos recursos ambientais, agrícolas e marinhos 

18 de Setembro 2015 – Reitoria da Universidade de Aveiro (mais informação) 

Oportunidades, desafios e perspectivas de financiamento no Desafio Societal 6 (DS6) A Europa 

num Mundo em Mudança e Programa Ciência com e para a Sociedade (SWAFS) 

23 de Setembro 2015 - Auditório do Departamento de Ambiente da Universidade de Aveiro (mais 

informações) 

Sessão de Informação Horizonte 2020 – Saúde 

23 de Setembro 2015 - Auditório do Departamento de Ambiente e Ordenamento (Aveiro) (mais 

informações) 

Sessão Horizonte 2020: Oportunidades para as PME 

8 de Outubro 2015 – Local a designar (Porto)  (mais informações) 

 

EUROPA 

Info Day, Horizon 2020 - 'Health, demographic change and wellbeing' 

8 Setembro 2015 – Bruxelas (mais informações) 

EU Brokerage Event on KETs* in Horizon 2020 

1 Outubro 2015 - Maison de la Région (Estrasburgo) (mais informações) 

 

  

 

 

http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=4058
http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=4204
http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=4204
http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=3874
http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=3874
http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=3860
http://www.gppq.fct.pt/h2020/outros_eventos.php?id=4114
http://www.gppq.fct.pt/h2020/outros_eventos.php?id=3481
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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 

mailto:aida@aida.pt

