Curso de Especialização

Horizonte Europa para Empresas
Captar Financiamentos e Preparar Propostas

A Comissão Europeia está a iniciar um novo ciclo de programas de financiamento para 2021-2027, incluindo
o Horizonte Europa, que é dedicado a Investigação, Desenvolvimento e Inovação, com um
financiamento de 95 500 milhões €. Este programa proporciona oportunidades de co-financiamento a
empresas e outras entidades, que podem chegar aos 100%, para propostas individuais ou em consórcio
(dependendo dos programas e tipologia de projetos), no entanto, cerca de 80% a 90% das propostas não
são financiadas, por não terem qualidade suficiente ou por falharem em aspetos secundários.
Saiba como preparar propostas de projetos para o Horizonte Europa, com elevado índice de sucesso,
neste curso, que surge numa perspetiva de partilha de conhecimento e de reforço da ligação com as
empresas, tendo como formadores professores e gestores de programas, com uma grande experiência
acumulada de construção e elaboração de proposta, gestão, participação e avaliação de projetos em
consórcio com empresas nos programas da Comissão Europeia.

OBJETIVOS
Obter conhecimento sobre os programas e instrumentos de financiamento no âmbito do Horizonte Europa;
Desenvolver a capacidade de identificação das melhores e mais adequadas oportunidades para a sua empresa;
Preparar propostas de projetos com elevado índice de sucesso.

DESTINATÁRIOS
Direções Técnicas e Direções de ID&I (Investigação, Desenvolvimento e Inovação), Técnicos de Engenharia e Técnicos de ID&I.

Carga Horária
das Sessões: 24h

5 a 8 julho 2021

Online

2ª a 5ª feira, 09h30/17h30

1 180€

1,5 ECTS

tecnicomais.pt

COORDENAÇÃO
Luís M. Correia | IST
Doutorado em Engenharia Eletrotécnica pelo IST, onde é Professor na área de comunicações móveis e sem
fios, desenvolvendo a atividade de investigação no INESC-ID/INOV. Tem feito consultoria para operadores de
comunicações móveis, além da ANACOM e de outras entidades públicas e privadas, e fez parte do Conselho
de Administração da EID. Coordenou e participou em mais de 30 projetos Europeus de vários programasquadro. Fez parte de 71 comités de avaliação de projetos e de instituições para a Comissão Europeia e
agências de financiamento de 12 países. Organizou e lecionou mais de 70 cursos de formação avançada para
empresas.

FORMADORES
Marta Candeias | IST
Mestre em Engenharia Biológica (IST), a frequentar um Programa Doutoral em Avaliação de Tecnologia (FCT).
Diretora de Prospeção de Financiamento Competitivo, na IST-ID. Tem acompanhado as políticas nacionais e
europeias de apoio à investigação e inovação, e os programas europeus Horizonte Europa, H2020 e 7ºPQ, e
assegurado a representação nacional nas áreas de Nanotecnologias, Materiais, Tecnologias de Produção e
Processos, Inteligência Artificial e as atividades de apoio à inovação nas empresas. Tem experiência como
formadora em cursos sobre oportunidades de financiamento europeias, e tem feito aconselhamento e
coaching em desenvolvimento de negócio derivado de atividades de investigação e inovação.

Filipa Burrego | INESC-ID
Doutorada em Arquitetura de Computadores (Delft University of Technology, Holanda). Coordenadora do
Innovation Management Office do INESC-ID, facilitando a participação em projetos europeus. Fulbright
Visiting Scholar no IC2 Institute (University of Texas, Austin, USA), onde trabalhou em metodologias para
desenvolver, licenciar e/ou comercializar tecnologias provenientes de projetos europeus. É avaliadora de
vários programas europeus (Horizonte 2020, Fulbright, COST Actions e European Economic Area). Foi
membro do Grupo de Peritos de Alto Nível da Comissão Europeia para avaliar o progresso das Infraestruturas
de Investigação no sentido da implementação e sustentabilidade a longo prazo.

Ricardo Migueis | INESC Brussels Hub
Responsável pelo Gabinete do INESC em Bruxelas (INESC Brussels HUB). Tem mais de 20 anos de experiência
como investigador, gestor de ciência e tecnologia, política de investigação e inovação e investimentos interregionais entre a UE e América Latina. Foi gestor do DINÂMIA-CET (ISCTE-IUL), Ponto de Contacto e Delegado
Nacional desde o início do 7º PQ, iniciou e dirigiu a equipa de Projetos Estratégicos e Relações Internacionais
da Ciência Viva, foi assessor da administração da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e da Agência
Nacional de Inovação, Chairman do Board da EMBRC (European Marine Biology Resource Centre) e membro
do Board de outras infraestruturas de grande dimensão. Foi Chefe de Gabinete da Secretária de Estado da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do XXI Governo Constitucional e Secretário-Geral Adjunto da Associação
Europeia de Universidades de Engenharia.

PLANO DE ESTUDOS
0. Visão Geral dos Programas
Filipa Borrego e Marta Candeias
5 julho - 2ª feira, 09h30/13h00
Panorama Europeu;
Regulamento do Horizonte Europa e regras básicas;
Ciclo de um projeto.
1.Programa Horizonte Europa

3. Projetos em EIC - Accelerator
Ricardo Migueis e Marta Candeias
7 e 8 julho - 4ª e 5ª feira, 14h00/17h30 e 09h30/13h00
Estratégia de participação;
Elaboração de propostas;
Avaliação de propostas;
Disseminação, comunicação e exploração de resultados;
Casos de estudo.

Ricardo Migueis e Marta Candeias
5 e 6 julho - 2ª e 3ª feira, 14h00/17h30 e 09h30/13h00
Sub-programas do Horizonte Europa;
Tipologia de projetos;
Questões administrativas e financeiras.
2. Projetos em Desafios Globais e Competitividade
Industrial
Luís M. Correia e Filipa Borrego

4. Análise de exemplos e discussão livre
Luis M. Correia, Marta Candeias, Filipa Borrego e Ricardo Migueis
8 julho - 5ª feira, 14h00/17h30
Avaliação de propostas;
Disseminação, comunicação e exploração de resultados;
Casos de estudo.

6 e 7 julho - 3ª e 4ª feira, 14h00/17h30 e 09h30/13h00
Estratégia de participação e elaboração de propostas;
Avaliação de propostas;
Disseminação, comunicação e exploração de resultados;
Casos de estudo.

ESTATÍSTICAS
"20% das propostas poderiam ser financiadas

"A ideia da proposta pode ser excelente mas

se certos aspetos (e.g. "Impactos", "Exploração

sem impacto morre. Certas frases podem

de Resultados") fossem melhorados."

ser fatais na aprovação de uma proposta"

Luís M. Correia

Luís M. Correia

AVALIAÇÃO
A avaliação será feita através de um relatório individual sobre estratégia de financiamento, a ser entregue 2 semanas depois
da conclusão do curso. As condições de aprovação são ter uma nota superior a 9,5.
O formando pode optar por fazer este curso nos seguintes formatos (o valor é o mesmo para qualquer um dos formatos):
Curso de Especialização: com avaliação e atribuição de 1,5 ECTS. No final, o formando receberá um Diploma de Curso de
Especialização do Técnico+ e o respetivo certificado.
Curso de Formação: sem avaliação e sem atribuição de créditos ECTS, requerendo 85% de presenças. No final, o formando
receberá um Certificado de Curso de Formação.

VAMOS COMEÇAR UM PROJECTO JUNTOS?

Técnico+

Fale connosco!

+351 218 417 010 / Info@tecnicomais.pt

