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10:30 – Registo dos participantes 

 

11:00 – Abertura 

- Luis Oliveira e Silva, Presidente do Conselho Científico do Instituto Superior Técnico 

 

11:10 – Horizonte 2020 

O Horizonte 2020 (H2020) é o novo Programa-Quadro de investigação e inovação da União 

Europeia (UE) para o período 2014-2020. Substituindo-se ao “7º Programa Quadro” (7ºPQ) e 

ao “Innovation and Competitiveness Framework Program (CIP) - The Information 

Communication Technologies Policy Support Programme (ICT-PSP)”, o H2020 terá um 

orçamento global de cerca de 80 mil milhões de euros para a I&D para os três pilares 

prioritários: Excelência Científica, Liderança Industrial e Desafios Societais. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) assumem no H2020 um papel crucial. 

Encontram-se em todas as áreas dos três pilares, para além de constituírem um sector 

independente. A Agenda Portugal Digital, lançada em janeiro de 2013, constitui uma clara 

aposta política nas TIC, quer no setor de I&D, quer nos aplicativos. 

Partindo com o conhecimento do trabalho já desenvolvido pelas entidades portuguesas nos 

anteriores Programas-Quadro da UE, pretende-se potenciar participações futuras no novo 

enquadramento de financiamento de projetos europeus, de modo a alavancar a participação 

nacional. Para além da aplicação eficiente das TIC nos diversos sectores e áreas como a 

Internet do Futuro, Energia, Cidades Inteligentes, Ambiente, Saúde, Transportes, entre outros, 

o sucesso da participação tem-se devido igualmente a uma boa preparação no que diz respeito 

aos aspetos processuais que envolvem as candidaturas e a construção de consórcios robusto. 

 Participação Portuguesa em projetos na área das TIC   

- Carlos Salema, Delegado Nacional ao tema ICT do 7º PQ  [APRESENTAÇÃO] 

- Elisabete Pires, Ponto de Contacto Nacional ICT & FET, FCT  [APRESENTAÇÃO] 
 

 As TIC no H2020 

Como funciona o H2020 e como se enquadram as TIC? Quais os temas a concurso, 

montantes envolvidos e a calendarização? Como se formam os consórcios? Quais os 

aspetos processuais relevantes (modelos de custos, submissão de propostas, etc.)?  

- José Silva Matos, Delegado Nacional ao tema ICT do Horizonte 2020 [APRESENTAÇÃO] 

- Filipa Duarte, Ponto de Contacto Nacional ICT & FET, FCT  [APRESENTAÇÃO] 

 

 
 

http://www.portugaldigital.pt/
http://centrocongressos.tecnico.ulisboa.pt/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.fct.pt/dsi/docs/201402120-01_Participacao_PT_FP7_ICT.pdf
http://www.fct.pt/dsi/docs/201402120-02_CIP_ICT_PSP_IST.pdf
http://www.fct.pt/dsi/docs/201402120-03_ICT-H2020.pdf
http://www.fct.pt/dsi/docs/201402120-04_Regras_participacao.pdf


  
 
 

 

Como são avaliadas as propostas? Quem avalia as propostas? Quais os critérios relevantes 

para uma boa avaliação? Quais os calendários das avaliações? Qual o papel dos parceiros 

nos consórcios? 

- Luis M. Correia, Instituto Superior Técnico [APRESENTAÇÃO] 
  

Debate: dúvidas/questões 

 

                

13:00 – Pausa para networking/almoço 

 

14:30 – Casos Práticos – Painel de Discussão  [APRESENTAÇÃO] 

A partilha de experiências e a colaboração entre entidades participantes são determinantes 

para o sucesso das propostas e dos projetos. Quais são os aspetos positivos e negativos na 

participação? Quais as vantagens e desvantagens? Quais as dificuldades encontradas (nas 

propostas, nos consórcios, nos resultados)? Como podem ser superadas essas dificuldades? 

Quais as expectativas para o Horizonte 2020? 

  

- Moderador: Luis M. Correia, Instituto Superior Técnico 

- Ricardo Gonçalves, Novabase 

- Manuel Nina, Alfamicro 

- Luisa Matos, ISA - Intelligent Sensing Anywhere 

- Rui L. Aguiar, IT Aveiro – Instituto de Telecomunicações, UA 

 

  

16:00/16:15 – Encerramento 

- Pedro Cabrita Carneiro, Vice-Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IP 

 

 

 

 

A participação é livre, requerendo apenas um pré-registo através do endereço 

H2020.DSI@fct.pt 

 

 

 

VER OS VIDEOS DO EVENTO 

http://www.portugaldigital.pt/
http://www.fct.pt/dsi/docs/201402120-05_Avaliacao.pdf
http://www.fct.pt/dsi/docs/201402120-06_Debate.pdf
mailto:H2020.DSI@fct.pt
https://educast.fccn.pt/vod/channels/15tugbkgfy

