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O GPPQ e o 
programa H2020



Missão

• ligação entre os investigadores e empresas 

portuguesas e as atividades do Programa Quadro

• coordenação dos Delegados aos Comités, da rede 

de Pontos de Contacto Nacional (NCP)

• melhorar a performance dos participantes 

nacionais nos concursos europeus 

• aumentar o retorno financeiro da contribuição de 

Portugal no PQ

Gabinete Promoção Programa-Quadro - GPPQ

www.gppq.fct.pt

http://www.gppq.fct.pt/


Estrutura do programa H2020



• Financiamento a fundo perdido:

• Ações de Coordenação e Suporte (CSA): 100%

• Ações Investigação e Inovação (RIA): 100%

• Ações Inovação (IA): 70%

* (custos diretos + 25% custos indiretos)

• Despesas elegíveis podem incluir custos de pessoal, amortização de 

equipamento, consumíveis, viagens, disseminação, etc.

• Tempo até contrato para Projetos temáticos em consórcio: max. 8 meses

• Adiantamento até 30 dias após inicio do projeto

Financiamento



• Mínimo de 3 entidades 

jurídicas independentes de 3 

EM ou associados

• Qualquer entidade da cadeia 

de valor ou da sociedade que 

seja relevante para o 

desenvolvimento e aceitação 

dos resultados do projeto

Associação de 
empresas/ 
sectoriais

Câmaras 
municipais

…

Consórcio



Apresentação de 
candidaturas



Encontrar o tópico

• Consulta no Participant Portal das Calls e tópicos abertos:
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html


O desafio
Define o contexto

O âmbito
Define o assunto para o qual o 
proponente se vai candidatar

O impacto
Define o que é esperado 

para além do projeto

O tipo de proposta
RIA, IA, CSA.. 

Nível esperado de TRL

Outros requisitos
Cooperação internacional, orçamento, 

ciências sociais e humanidades

O programa de trabalhos deve ser lido cuidadosamente: pode conter disposições
legais e critérios de elegibilidade adicionais

• Apresentação padronizada de cada tópico

Interpretar o tópico



…to new
technologiesTop-down – prioridades 

previamente identificadas e 
definidas nos Programas de 
Trabalho

Interpretar o tópico



• Critérios de Avaliação:

Pontuação em
cada parâmetro:

C1. 
Excelência 

C2. Impacto
C3. 

Implementação

0 1 2 3 4 5

Fail Poor Fair Good Very
Good

Excellent

 Critério fundamental no H2020

 O impacto deve ser quantificado na proposta

Critérios de avaliação

O peso relativo do critério impacto é superior em atividades próximas do mercado! 



Participação 
nacional no H2020



Resultados da Participação Nacional desde o 6º PQ

Dados preliminares 
relativos a 2014-2017



Resultados da Participação Nacional desde o 6º PQ

Portugal é beneficiário líquido dos Programas 

Quadro Europeus de I&I desde 2012

H2020: dados preliminares 
relativos a 2014-2017



Resultados da Participação Nacional no H2020

Média PT:
1,57%

Dados preliminares 
relativos a 2014-2017



• Propostas:  9527

• Projetos aprovados:  1 287

• Projetos coordenados: 371

• Participações: 1 853

• Financiamento para PT:  563 M€

157 M€ para empresas nacionais

Participação nacional no H2020

Dados preliminares 
relativos a 2014-2017



http://www.gppq.fct.pt/h2020/noticias.php?id=233

Próximo PQ – Horizonte Europa

http://www.gppq.fct.pt/h2020/noticias.php?id=233
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