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é o H2020 a melhor opção? 

Fase 1  

• fundos para desenvolver o meu grupo  de investigação 

• Fundos para suportar a minha equipa de investigação 

• ser parceiro num projeto europeu 

• liderar um consórcio europeu 

• Fazer networking 

• Aproximar-me de parceiros industriais 

• Desenvolver uma tecnologia ou desenvolver um produto 

• Desenvolver as soft skills da minha equipa, através de 
períodos em ambiente industrial ou vice-versa 

• Reconhecimento internacional 

• etc 
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porque… 
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UMA abordagem equilibrada entre investigação  e inovação 
 
 não apenas limitada ao desenvolvimento de novos produtos e serviços 
com base em estudos científicos e avanços tecnológicos 
 
 mas também incorporando aspetos como o uso de tecnologias 
existentes em novas aplicações e bem como melhorias contínuas 
 
atividades mais perto do mercado enfatizam um uso o mais amplo possível do 
conhecimento gerado pelas atividades financiadas até à exploração comercial 
desse conhecimento 
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National 
Programmes 

SI&DT - Copromotion 
Projects 
Vouchers 
… 
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Selecionar a call 

 PASSO 2 Fase 1  
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https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/find-your-area 
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O Horizonte 2020 está dividido em 3 
pilares, dentro de cada pilar há vários 
temas, para cada tema há um Programa 
de Trabalho, em cada Programa de 
Trabalho há várias calls e tópicos e 
dentro de cada tópico há várias ações 

A estrutura 
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Programas de trabalho 

Topicos 
• Desafio (Challenge) 
• Âmbito/extensão ( Scope) 
• Impacto ( Impact) 

Ações 
• Investigação e Inovação (Research & 

Innovation – RIA) 

• Inovação ( Innovation – IA) 
• Coordenação e Apoio ( Coordination & 

Support – CSA)  
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PASSO 3 

Perceber a Call & 
Relacioná-la com a Ideia 

Fase 1  
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A estrutura do Tópico I 

Identificador e título 

Contexto, problemas 
a resolver, 
necessidade de 
intervenção  

Exploração e maior 
detalhe do problema, 
focus e limites da ação, 
sem detalhar nas 
abordagens possiveis 
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A estrutura do tópico II 

Elementos chave a ser 
atingidos 
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Proposta de uma página ( mais ou menos…) 

Que tipo de projeto vou implementar? (scope, limitações, objetivos, impacto 

esperado) 

O que vou fazer com os resultados? (exploração, disseminação, transferência 

de conhecimento) 

Com quem? Quem faz o que? (consórcio, tarefas, responsabilidades) 

Porque é que o projeto deve ser financiado pela CE? (Valor acrescentado) 

Como implementar com sucesso? (recursos, gestão, metodologia) 

Quanto vai custar? Qual o financiamento que posso esperar? (plano 

orçamental e contribuição da CE) 

Tenho o apoio da minha organização? (recursos humanos e financeiros) 
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• Ler os últimos documentos da UE relacionados ao seu tópico: 

  Work programme 

(https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections)  

  Europe 2020 strategy 

(http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm)  

  EU policies (http://ec.europa.eu/policies/index_en.htm)  

• Ler os últimos artigos científicos relacionados ao seu tópico 

• Fazer pesquisas em bases de dados de patentes  

• Ver listas de projetos aprovados 

• Perceber os requisitos legais, administrativos e financeiros do 

H2020 

• Contactar a estrutura de apoio da v/ instituição e/ou o GPPQ! 

Dicas & Boas Práticas (1) 
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https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections
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http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/policies/index_en.htm
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PASSO 4 

Selecionar os 
parceiros/  

Montar o Consórcio 

Fase 1  
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• A maior parte das calls no H2020 (excepto o ERC) requerem um 
consórcio de parceiros europeus. 

• O tamanho do consórcio varia de acordo com o tipo de ação que 
financia o projeto e o scope (por norma, é requerido  um mínimo 
de três entidades legais de Estados membros diferentes ou países 
associados) 

• Muitas vezes, exigem parceiros com competências, instalações ou 
experiências específicas 

• A colaboração intersectorial é particularmente encorajada 

 

 

Factos (I) 
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Cada um dos parceiros do projeto pode ter papeis diferentes. 
 
As funções são definidas no plano de trabalho do projeto/ proposta 
 

• Líder do work package 

• Líder da task 

• Líder da atividade 

• Participante da tarefa 

• … 

 

Factos (I) 
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Mais Importante - Qual o nosso papel? 

 
 Experiência em participação H2020 
 Responsabilidade e disponibilidade - ser um coordenador é muito exigente. 
 Capacidade operacional - ou seja, condições para implementar o projeto e gerir o 

financiamento 
 Competências-chave em relação ao scope descrito no tópico 
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O que se espera de um parceiro? 

Fonte: GPPQ 
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Onde encontrar os parceiros? 
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Onde encontrar os parceiros? 
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• Conferencias cientificas 

• Contactos pessoais 

• Brokerage events e info days 

• Redes sociais 

Onde encontrar os parceiros? 
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• Garantir que o consórcio reúne uma rede internacional de principais líderes de 

opinião, empresas inovadoras e outras partes interessadas importantes ( ex. 
ONG’s, associações) 

• Não  basta fazer o  cada parceiro deve trazer algo ao projeto! 

não incluir os amigos/colaboradores apenas porque eles são amigos ou uma 

colaboração de longa data. excelência, o potencial parceiro é TOP na sua 

área? 
• envolver as pessoas com quem trabalha bem  é uma relação a longo prazo! 
• o que espera a UE? (ex., incluir uma PME europeia para mostrar que seu projeto 

pode aumentar o crescimento e a competitividade da indústria europeia de 
biotecnologia) 

Dicas & Boas Práticas (2) 

Reunião preparatória/ brainstorming 
Verificar se todos os parceiros têm PIC 
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Escrita da proposta & Submissão 
Fase 2 & 

3 
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O formulário 

Part A: administrative data , 
(online) 
 

 General information 
 Administrative data 
 Budget 
 Ethical Issues Table 



28 

O formulário 

Part B: Technical Description ( word template 

available @ participants portal; upload pdf) 
Excellence 
1.1 Objectives 
1.2 Relation to the work programme 
1.3 Concept and approach 
1.4 Ambition 
2. Impact 
2.1 Expected impacts 
2.2 Measures to maximise impact 
a) Dissemination and exploitation of results 
b) Communication activities 
3. Implementation 
3.1 Work plan —Work packages, deliverables and milestones 
3.2Management structure and procedures 
3.3 Consortium as a whole 
3.4 Resources to be committed 
4. Members of the consortium 
4.1 Participants (applicants) 
4.2 Third parties involved in the project (including use of third party resources) 
5. Ethics and Security 
5.1Ethics 
5.2 Security 
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A escrita… 

É ciência & arte combinadas…! 

 

http://www.smarthustle.com/sales-balance-science-art/ 
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A escrita…10 erros comuns 

1. Proposta difícil de ler e pouco apelativa 

2. Linguagem pouco clara e complexa 

3. Falta de detalhe para compreender aspetos chave 

4. Plano de trabalho confuso e pouco detalhado 

5. Inconsistências entre secções 

6. Estado da Arte pouco explorado 

7. Sobreposição nas competências dos parceiros 

8. Recursos mal justificados 

9. Falta de detalhe no impacto potencial 

10. Falta de evidencias/ suporte para hipóteses apresentadas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Project factory horizon 2020 
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• Escolher um acrónimo que faça sentido e título apelativo (baseado no impacto) “Título = SLOGAN | 

Acrónimo – Brand 
 

 
• Investir num abstract e num pitch apelativos, que reforcem a inovação e o impacto do 

projecto  
 

• Investir numa apresentação eficaz e visualmente atraente 
•  Apresente factos e números  

• Utilize gráficos, esquemas e tabelas  
• Parágrafos curtos 

• ‘bullets’, itálico, sublinhado  
• Usar e abusar do acrónimo do projeto  

 

• Tratar cada seção como se fosse a seção mais importante. 

• Manter a coerência entre as diferentes partes da proposta 

 

Dicas & Boas Práticas (3) 

Fonte: GPPQ 
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Dicas & Boas Práticas (3) 

Fonte: GPPQ 



33 

Dicas & Boas Práticas (3) 

• Garantir que os objetivos propostos e o plano de trabalho abordam os desafios da call. 

• Ser realista quanto aos objetivos e mostrar como são atingidos 

• Seguir exatamente a estrutura fornecida nos templates 

• Ser o mais conciso e preciso possível. Evitar declarações gerais. 

• Escolher estrategicamente o consórcio (excelente e apropriado para as tarefas) 

• Ter os critérios de avaliação à mão enquanto se escreve a proposta. 

• Adequar o discurso à audiência 

• Vender a sua ideia, contar uma narrativa  
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Dicas & Boas Práticas (3) 

• Atenção a assuntos como Responsible Research and Innovation (RRI) -  public 
engagement, open access, gender, ethics, science education 
 
 

• Atenção a assuntos relacionados com Propriedade Intelectual – devem ser 
abordados e  negociados na fase de preparação das propostas . Cuidado com os 
regulamentos e práticas internos de cada instituição 
 

• Contactar a estrutura de apoio da v/ instituição e/ou o GPPQ! 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/node/766
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/node/766
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/node/766
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/node/1031
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/node/1031
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/node/797
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/node/767
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/node/795
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/node/795
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/node/795
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Avaliação Fase 4 

Innovation actions  higher weighting for "IMPACT" 

STANDARD CRITERIA 

QUALITY &  
EFFICIENCY  

OF THE ACTION 
IMPACT EXCELLENCE 

ERC frontier Research actions     only "EXCELLENCE" 
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A DICA  e o LEMBRETE 

Não deixes para amanhã o que podes 
fazer hoje 

Existem estruturas que podem ajudar – 
contacta-as ( com tempo…) 
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Apoio do GAI 

 

• Apoio administrativo – informação geral sobre as oportunidades , documentos oficiais, 

recolha de assinaturas 

• Revisão e validação de orçamentos (obrigatório!!!) 

• Esclarecimentos e articulação com autoridades de gestão 

• Verificação de elegibilidade; condições de participação  

• Networking e procura de parceiros  

• Aconselhamento estratégico  

• apoio avançado – edição, revisão, escrita ( de partes especificas!) das propostas ( 

coerência, ideias, estilo linguístico, clareza do texto, alinhamento e enquadramento com 

as calls, equipa, etc) 
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Obrigada! 

Vice Reitor para a Investigação e Escola Doutoral 
 
Prof. Dr. José Fernando Mendes - jfmendes@ua.pt 
 
 
Luísa Fernandes Sal - luisa.fernandes@ua.pt 
Phone: (+351) 234370848, ext. 52113  
Fax: (+351) 234370089 
 
Tatiana Lima Costa - tatiana.costa@ua.pt 
Phone: (+351) 234247190, ext. 22016 
Fax: (+351) 234370089 
 
Vera Fernandes - verafernandes@ua.pt 
Phone: (+351) 234401571, ext. 22098  
Fax: (+351) 234370089 

Disclaimer – Informação não vinculativa legalmente 

mailto:jfmendes@ua.pt
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Horizon 2020 Online Manual 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm 

Proposal Submission Service User Manual 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf  

Guide on proposal submission and evaluation 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/pse/h2020-guide-
pse_en.pdf 

Other H2020 reference documents 
(rules for participation, guides for applicants, proposal templates, evaluation forms, etc) 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html 

NCP network 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.ht
ml 

Links úteis e Referências (1) 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/pse/h2020-guide-pse_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/pse/h2020-guide-pse_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/pse/h2020-guide-pse_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/pse/h2020-guide-pse_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/pse/h2020-guide-pse_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html


40 

• Apresentações e outros documentos relevantes da Comissão Europeia, disponíveis 

publicamente na web 

• Outras fontes e apresentações disponíveis on-line relacionadas H2020 

 

Links úteis e Referências (2) 


