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Apresentação
O “GetFP7 – Potenciar a Participação de Empresas Portuguesas no 7ºPQ IDT&T” é 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, cujo objectivo prendesse com incentivar a participação das PME em
programas internacionais de I&DT, apoiando as empresas na criação de consórcio, elaboração,
negociação e gestão das candidaturas ao 7ºPQ I&DT (programas de Cooperação e Capacidades).

Através das acções e tarefas executadas, no âmbito do projecto , incentivou-se e promoveu-se a
participação das empresas portuguesas em programas internacionais de I&DT, nomeadamente o
7º PQ I&DT. Foi reforçada a competitividade da indústria em geral e das PME em particular, assim
como a investigação no campo da Energia, Ambiente, Segurança, TIC, Nanociências,
Nanotecnologias, Materiais e Novas Tecnologias de Produção e Alimentação, Agricultura, Pescas e
Biotecnologia do Programa Cooperação e Investigação em benefício das PME do Programa

Capacidades (7º PQ I&DT) e vai construídas parcerias eficazes entre as partes interessadas (PME,
Indústria, Institutos de Investigação, Universidades, Autoridades Públicas, utilizadores).

Resultados obtidos
No âmbito deste projecto foram envolvidas 9 entidades portuguesas, das quais 8 foram PMEs e 1
Instituição Portuguesa, não PME – e elaboradas 10 candidaturas ao programa de financiamento
FP7. Destas candidaturas, três delas foram aprovadas e financiadas e duas aprovadas sem
financiamento.
O trabalho adjacente à elaboração destas candidaturas implicou uma procura activa de parceiros
durante os dois últimos anos. Todo este trabalho de formação de consórcios envolveu mais de 90

procuras de parceiros com cerca de 80 parceiros europeus.

Empresas envolvidas

Participação Portuguesa no 7º PQ (dados GPPQ)
No passado dia 14 de Novembro, a AIDA, realizou o Seminário “Portugal at European Level,
Horizon2020 – Oportunidades”, que contou com a participação do GPPQ – Gabinete de Promoção
do Programa Quadro de I&DT, entidade nacional que promove e apoia a participação das
comunidades cientifica e empresarial nacionais nos programas europeus.
Nesta acção foram apresentados os resultados Portugueses alcançados no 7º PQ I&DT, através do
GPPQ, e tivemos o testemunho da empresa ISA, que teve a sua candidatura aprovada no âmbito

do GetFP7.
O Delegado Nacional ao Desafio Societal “Acção Climática” do Horizonte2020, o Professor Carlos
Borrego, apresentou as Oportunidades de Financiamento de I&I para o período de 2014-2020.
Dados do GPPQ:

Horizon 2020
O novo programa quadro para 2014-2020 envolve mais de 79 mil milhões de euros e arrancou a 1
de Janeiro deste ano com o intuito de fomentar a investigação e a inovação de forma a promover
um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, bem como o emprego na Europa, combater os
maiores desafios sociais enfrentados pela Europa e fomentar a união da inovação
Há uma grande aposta na recuperação da liderança industrial e na simplificação das candidaturas
das PME a projectos europeus. O Horizon2020

tem como principal objectivo aumentar a

participação da indústria nos programas de apoio à investigação e inovação na União europeia.
Maria da Graça Carvalho, relatora do Programa Específico de Execução do Horizonte 2020,
considera-o “o maior programa de financiamento da ciência e da inovação do mundo”.
O Horizon2020 assenta em três pilares: Excellent Science, Competitive Industries e Societal
Challenges e o budget está distribuído conforme apresentado na tabela abaixo:

Horizon2020
Há ainda instrumentos que visam uma aproximação da sociedade à ciência (Science with and for
society) e instrumentos específicos para as PME – SME Instrument. Este é um instrumento de
apoio às PMEs que pretende dar acesso a financiamento de risco nas fases iniciais dos projectos
de investigação e colmatar a escassez de crédito no sector da investigação e desenvolvimento, de
forma a não comprometer as várias fases de desenvolvimento de um projecto.
O SME Instrument foi projectado especificamente para grupos ou PME individuais, altamente

inovadoras e com ambições internacionais, determinadas a transformar ideias de negócio
inovadoras em casos de sucesso no mercado. O instrumento fornece suporte à inovação
empresarial desde a fase de concepção da ideia de negócio e planeamento (fase I) passando pela
execução do plano de negócios e pela demonstração (fase II) até à comercialização (fase III). Os
participantes serão capazes de chamar a inovação empresarial treinamento para a duração do seu
projecto.

Já foram publicados mais de 150 concursos (calls) que poderão ser consultadas em
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html?ut
m_source=buffer&utm_campaign=Buffer&utm_content=buffer0870b&utm_medium=google
Para mais informações sobre este programa de financiamento:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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