NOTA DE IMPRENSA

Horizonte 2020 para a investigação e inovação lançado em Portugal
13 dezembro 2013, Centro Cultural de Belém, Lisboa

12 de dezembro de 2013
A sessão oficial de Lançamento do Horizonte 2020 (H2020) em Portugal realiza-se a 13 de dezembro,
no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa. Com um orçamento de 80 mil milhões de euros para sete
anos, o Horizonte 2020 é o maior programa-quadro europeu para a investigação e inovação de sempre.
A apresentação do novo programa-quadro de investigação e inovação da União Europeia contará com a
presença do Ministro da Educação e Ciência, do Secretário de Estado Adjunto e da Economia, da
Secretária de Estado da Ciência, do Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade,
da Secretária de Estado da Ciência de Espanha, do Presidente da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, e do Diretor Geral da Investigação e Inovação.
O Horizonte 2020 assenta em três grandes pilares: Excelência Científica, Liderança Industrial e Desafios
Societais. Há ainda outros instrumentos, como os que visam uma aproximação entre a sociedade e a ciência
(Science with and for Society) e, particularmente relevantes para Portugal, apoios à maior participação de
centros de investigação e instituições de ensino com potencial para se transformarem em centros de excelência.
A sessão de lançamento inclui várias sessões paralelas, dedicadas a temas específicos dentro de cada um dos
pilares do Horizonte 2020, e também a áreas transversais, como sejam as Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), o apoio a PMEs dentro do Horizonte 2020, e a agenda para o “Crescimento Azul” (Blue
Growth). Cada sessão será conduzida por peritos da Comissão Europeia, com a participação dos delegados
portugueses à Comissão, cientistas que representam a comunidade de I&D junto da Comissão Europeia.
Segundo Miguel Seabra, Presidente da FCT, “No atual programa-quadro para a investigação e inovação, FP7, a
comunidade de I&D nacional assegurou 550 milhões de euros em financiamento, ficando muito próximo de
recuperar a contribuição de Portugal para o FP7. Nos últimos dois anos, em particular, houve um grande
esforço de estímulo à participação nos programas europeus, com sucesso notável. Há que manter este ritmo
acelerado de financiamento europeu conseguido, transpô-lo para o Horizonte 2020, e melhorá-lo, de modo que
as instituições de I&D e as empresas possam contribuir para o crescimento, a criação de emprego e uma melhor
qualidade de vida.”
Mais informações disponíveis no programa.
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