
HORIZONTE 2020

CHAMADAS DE POSSÍVEL INTERESSE
PARA O BRASIL



Áreas prioritárias das FAPs e sinergias com o Programa 
Horizonte 2020 

• Identificação conjunta das oportunidades de cooperação no H2020 a partir 
das áreas prioritárias de cada Estado.

• Cofinanciamento em áreas de interesses mútuos – "guidelines". 

• Chamadas que mencionam claramente a cooperação internacional e/ou 
participação de países CELAC e/ou Brasil. 

•  Quando a participação de determinado país é obrigatória, o país é 
elegível para receber financiamento da UE. 



http://confap.org.br/novo/pt/editais/19/horizonte-2020



INFRAIA-01-2018-2019 - Integrating activities for Advanced Communities
- Ações de Pesquisa e Inovação (RIAs)

Orçamento: €110 milhões – Até 11 projetos serão apoiados em torno de 
20 áreas selecionadas entre:  Ciências biológicas e médicas; Energia; 
Ciências ambientais e da terra; Matemática e TIC; Ciências dos materiais e 
instalações analíticas; Ciências físicas; e Ciências sociais e humanidades.  

As entidades jurídicas estabelecidas no Brasil que fornecem acesso às 
suas infraestruturas de pesquisa aos pesquisadores dos Estados 
Membros e países associados ao Horizonte 2020, são elegíveis para 
financiamento da UE. 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infraia-01-2018-2019.html


INFRASUPP-01-2018-2019 - Policy and international cooperation 
measures for research infrastructures - Acção de Coordenação e 
Apoio (CSA) 

Inspirada na 'Área Comum de Pesquisa UE-CELAC': Medidas de 
acompanhamento, tais como trabalho em rede, diálogo político e 
estratégico e estudos, divulgação, sensibilização e comunicação.

• Orçamento: €1,5 milhões - Apenas um projeto será apoiado.

• As entidades jurídicas estabelecidas no Brasil são elegíveis para 

financiamento da UE.

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infrasupp-01-2018-2019.html


All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship

[B] 2018-2019- Assessing the status of Atlantic marine ecosystems: enhance 

the knowledge on the status and dynamics of Atlantic marine ecosystems, 

the interactions between different stressors, including climate change.

C] 2018-2019- New value chains for aquaculture production: explore new 

species, products and/or processes for aquaculture production (including 

algae). Innovative production technologies, including the circularity of the 

processes with the objective of zero waste and consider consumers' concerns 

and demands.

As entidades jurídicas estabelecidas no Brasil são elegíveis para 

financiamento da UE.

BG-08-2018-2019 (RIA)

Opening: 16/10/2018                                    
(1st stage) 23/01/2019
(2nd stage) 04/09/2019

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bg-08-2018-2019.html


Proposals shall include at least thee participants from CELAC countries

Cidades Sustentáveis

Strengthening international cooperation on sustainable urbanisation: nature-
based solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems
SC5-13-2018-2019

Type of Action: Research and Innovation action (RIA)

CELAC (1st stage) 19.02-2019

(2nd stage) 04.09.2019

Actions should develop models, tools, decision support systems, methodologies,
strategies, guidelines, standards and approaches for the design, construction,
deployment and monitoring of nature-based solutions and restoration, prevention of
further degradation, rehabilitation and maintenance measures for urban and peri-
urban ecosystems and the ecological coherence and integrity of cities.



LC-GV-05-2019: Urban mobility and sustainable electrification 
in large urban areas in developing and emerging economies 
(IA)

IA of 15-18 M€ of EC req. (ONLY 1 project funded) for bringing 
together European, Asian (e.g. China), CELAC and African 
research partners, government agencies and urban 
authorities, private sector and civil society with relevant 
expertise and competence in order to reduce air pollution and 
CO2 emissions.

CELAC Deadline 25.04.2019 

Proposals shall include at least two participants (cities) from Asia, two 
participants (cities) from CELAC countries and two participants (cities) from 
African countries



MG-2-9-2019: INCO Flagship on Integrated multimodal, low-emission freight 
transport systems and logistics

RIAs of €3-7 million (total of €19 million available) for developing ONE or MORE of 
this aspects:

• new concepts in logistics, transition towards the Physical Internet paradigm, 
new trade routes to and from Europe, disruptive trends emerging as on-
demand logistics solutions, impact of emerging technologies, decision support 
systems, governance, privacy and cybersecurity of and with regard to cargo. 

International cooperation encouraged, in particular with CELAC countries. 

CELAC (1st stage) 16.01-2019

(2nd stage) 12.09.2019



MSCA
Innovative Training Networks (ITN)

Redes Inovadoras de Formação

Principal  Programa de Doutoramento da EU

 Multi-beneficiário 

Objetivo:

 Capacitar uma nova geração de pesquisadores em início de carreira criativos, 

empreendedores e inovadores

Tipo de Programas:

 Redes Europeias de Formação - European Training Networks (ETN)

 Doutorados Industriais Europeus - European Industrial Doctorates (EID)

 Doutorados Europeus Conjuntos - European Joint Doctorates (EJD)

Elementos chave:

 Tríplice "i" – Foco em competências para a inovação

 Fomentar cooperação para troca de boas praticas

 Apoiar perspectivas de carreira



ITN Modalidades de Participação - Brasil

• Como “Partner Organisation”: integrante do 
Consorcio sem ser Beneficiario (que recebe recursos
da UE)
– Em que modalidade? 

• Nos projetos ITN, os pesquisadores que são contratados
durante o Projeto podem desenvolver até 30% da 
mobilidade nos “Parnter Organisations”

• Instituições Brasileiras podem receber pesquisadores e 
esta mobilidade é custeada pelo projeto

• Como “Beneficiary” – sendo um integrante do 
Consorcio que também contrata pesquisadores para ser
envolvidos nos esquemas de mobilidade
– Em que modalidade?

» Seguindo as modalidades de co-financiamento pelo
Brasil



Chamada ITN 2018
Prazos da chamada:

Abre: 13 de setembro de 2018
Fecha: 15 de janeiro de 2019

as 17:00, hora de Bruxelas
Orçamento: 470 milhões €



MSCA - Individual Fellowships (IF)
Bolsas Individuais

Objetivo:

Apoiar o potencial criativo e inovador de pesquisadores 
experientes

Oferecer oportunidades para gerar novos conhecimentos, 
trabalhar em projetos num contexto europeu ou internacional 

Tipo de Bolsas: 

Bolsas individuais – entre um pesquisador e uma instituição 
anfitriã, transnacionais, premiando os pesquisadores mais 
talentosos

Elementos chave:

 Potencializar os pesquisadores mais promissores para 
desenvolvimento de carreira – nos setores acadêmicos e não 
acadêmicos 

 Fortalecer redes do pesquisador e da Instituição anfitriã

 Mono-beneficiário



Global Fellowships 
Bolsas Globais

12 a 24 meses EM/AC 

12 a 24 meses TC 

12 meses mandatório EM/AC 

IF: 1 pesquisador + instituição
(universidade, empresa, PME, centro de ipesquisa) – desde que desenvolvam 

atividades de P&DT 

Tipo de Bolsas



IF - Orçamento
Custos Unitarios (mensais):

Para European Fellowships: duração dos projetos: 
de 12 a 24 meses

Research,
networking, 
training costs

€ 800 

Management and 
indirect costs

€ 650 

Living allowance € 4880 

Mobility allowance € 600 

Family allowance € 500 



MSCA RISE - Research & Innovation Staff Exchange
Intercâmbio para Pesquisa & Inovação

Projeto de Mobilidade + Pesquisa & Inovação

Temáticas: projetos definidos com abordagem Bottom-up

Foco em Inovação e orientado para o mercado: através do 
intercâmbio de pessoal, compartilhando conhecimentos e ideias 
da pesquisa para o mercado (e vice versa)

Intercâmbio de Pessoal: Pesquisadores de inicio carreira + 
Pesquisadores experientes + Pessoal técnico e administrativo 

Interação entre organizações dos setores acadêmicos/não 
acadêmicos, entre Europa e países terceiros

Premia a criatividade: transformar ideias criativas em produtos, 
serviços ou processos inovadores



RISE - Partceria & Atividades

 Complementariedade de competencias dos 
participantes

 Atividades de networking 

 Organização de workshops & conferências
para facilitar o compartilhamento do 
conhecimento

 Criação de novas competências & 
desenvolvimento da carreira

Atividades de Pesquisa e Inovação devem promover:



Regras de Partidipação

Participantes localisados em
minimo três países diferentes

Projeto Internacional: minimo uma
Instituição fora da Europa e minimo

dois localisados em Paises
Membros ou Associados

Projeto Intersetorial: minimo um
participante dos dois setores, 

localisados em minimo dois Paises
Membros ou Associados

 Acima desse

minimo, a 

participação de 

instituições de 

parceiros de 

qualquer pais é 

possivel, 

seguindo as 

regras gerais de 

elegibilidade do 

H2020.



Custos unitarios para cada mes de mobilidade – seguindo as 
regras de elegibilidade do H2020*

Research,
networking, 
training costs

€ 1800

Management and 
indirect costs

€ 700 

Top-up 
allowance

€ 2100 

Deslocamento -
viajem, hospedagem, 
alimentação

Gestão
Pesquisa
Capacitação
Networking 

* Na maioria dos casos, no intercâmbio com o Brasil, o financiamento da UE é
apenas para o pessoal dos EU/MS (indo da EU para Brasil)



Chamada RISE 2019
Prazos da chamada:

Abre: 04 de dezembro de 2018
Fecha: 02 de abril de 2019, as 

17:00, hora de Bruxelas
Orçamento: 80 milhões €





Chamada Oceans JPI – Microplásticos

Países envolvidos: Bélgica, Brasil, Estônia, França, Alemanha, Islândia,

Irlanda, Itália, Malta, Noaruega, Portugal, Espanha e Suécia.

Orçamento para chamada: Total: 9,2 milhões de euros; do Brasil: aprox.

840.000,00 euros, divididos entre: FACEPE: 40.000,00; FAPEG: 40.000,00;

FAPESC – a ser definido; FAPESP: 600.000,00; FAPES: 40.000,00; FAPESQ:

120.000,00.

Objetivo: promover a cooperação europeia e transatlântica quanto ao

tema da redução de poluição de microplásticos no oceano,

Cronograma: prazo para submissão de propostas: 28 de Fevereiro de

2019.



Onde

encontrar

chamadas

& 

Documentos









https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisat

ions/register.html

Para participar nos projetos, todas as organizações devem se cadastrar no 

Portal ECAS: Participant Identification Code (PIC).



APOIO: NCPs



Obrigada!

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

(MSCA)
elisa.confap@gmail.com


