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Excelência Científica

 Conselho de Pesquisa

Europeu

Investigação de fronteira pelas

melhores equipes individuais

 Tecnologias futuras e 

emergentes

Pesquisa colaborativa para se abrir 

novos campos de inovação.

 Ações de Marie Sktodowska 

Curie

Oportunidades para formação e 

progressão na carreira.

 Infra-estrutura de pesquisa 

(incluindo a infra-estrutura 

digital)

Acesso às instalações de pesquisa 

de classe mundial.

Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT)

Disseminação da Excelência e Ampliação da Participação

Ciência com e para Sociedade – (SWFS)

Centro Comum de Investigação (JRC)

Desafios Sociais

 Saúde, mudanças 

demográficas e bem-estar

 Segurança alimentar, 

agricultura sustentável, 

pesquisa marinha e marítima 

e bioeconomia

 Energia limpa, segura e 

eficiente

 Transportes inteligentes 

ecológicos e integrados

 Ação climática, eficiência na 

utilização de recursos e 

matérias-primas

 Sociedades inclusivas, 

inovadoras e reflexivas

 Sociedades seguras

Liderança Industrial

 Liderança em tecnologias 

facilitadoras e industriais

TICs, nanotecnologias, materiais, 

biotecnologia, manufactura, espaço

 Acesso a capital de risco

Pesquisa colaborativa para se abrir 

novos campos de inovação

 Inovação nas PME's

Promoção de diferentes formas de 

inovação em todos os tipos de PME's

Horizon 2020 – Pilares Programáticos



Participação Brasileira no H2020

• A participação é aberta na maioria dos programas

• Regras do H2020 – na maioria dos editais os países 
«emergentes» participam com cofinanciamento (non-
automatic funding)
• Exceções: quando previsto no edital

• Individual Fellowships e ERC: pesquisadores individuais são elegíveis



Apoio ao H2020
• Carta de Intenção para promover a 

participaçao brasilieira no H2020

• Entre o CONFAP e a Delegação da 
União Europeia no Brasil - assinada em 
2014

• A maioria das FAPs assinou em seguida 
a adesão 

• CONFAP/FAPs: “Guidelines for the preparation of research 
proposals in collaboration with proposals submitted to EU Horizon 
2020”

• Finalidade:

– Por meio das FAPs que publicam as Guidelines

– Financiar a participação brasileira em projetos aprovados no 
H2020



Guidelines para H2020
• FAPs / Estados que já lançaram as 

Guidelines: São Paulo, Minas 

Gerais, Santa Catarina, Goiás, 

Distrito Federal, Mato Grosso do 

Sul, Espirito Santo, Maranhão 

• Outras FAPs podem apoiar 

chamadas especificas, lançando 

Guidelines direcionadas 

• CNPq Guidelines: Publicadas: em

junho de 2018

• Mesmas modalidades das FAPs

Guidelines



O que são as Guidelines?

• Diretrizes que indicam como cada agência 
de fomento apoia a participação dos seus 
pesquisadores e instituições no âmbito de 
projetos financiados ao abrigo do 
programa Horizonte 2020.

• Abertas a todas as áreas e chamadas 
previstas no H2020, ou

• Focadas em chamadas especificas



Características das Guidelines
Cada agência adapta suas Guidelines às suas próprias:

• Necessidades;

• Capacidades de financiamento;

• Prioridades de pesquisa e inovação;

• Linhas de financiamento.

Abrangência:

as Guidelines podem ser abertas a todas as prioridades

e chamadas do H2020

Podem ser focadas em editais específos

Avaliação: feita pelas agencias em paralelo a avaliação feita

pelo H2020 - projetos aprovados só se aprovados também no

processo de avaliação do H2020



Onde se encontram – site CONFAP
http://confap.org.br/novo/pt/editais/19/horizonte-2020



No Participant Portal do H2020



AA – Administrative Arrangement

• Entre Comissão

Europeia - DG RTD, 

CONFAP, CNPq e FINEP

• Novas oportunidades de 

cooperação em volta de 

prioridades de interesse 

mutuo, no contexto do 

H2020

• Permanecem as 

modalidades existentes –

Guidelines
Maio de 2018



AA – Administrative Arrangement

Objetivo: fortalecer 
a cooperação entre 

UE e Brasil, no 
H2020

Projetos 
Colaborativos

Chamadas 
Coordenadas

Geminação de 
projetos

Temas de cooperação 
de interesse mutuo 



Obrigada!

Elisa Natola
• Assessora para a Cooperação internacional Brasil-Europa
• Ponto de Contato Nacional Marie Sklodowska Curie Actions

(MSCA)
elisa.confap@gmail.com


