
«Com o Horizonte Europa, a comunidade europeia de investigação, as 
organizações de investigação e os nossos cidadãos podem contar com 
um dos maiores programas de investigação e inovação do mundo. 
É o nosso principal instrumento para reforçar a nossa base científica 
e tecnológica, desenvolver soluções para uma vida mais saudável, 
impulsionar a transformação digital e combater as alterações climáticas 
para a nossa resiliência coletiva.»

Mariya Gabriel, comissária responsável pela Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude

O PROGRAMA DE INVESTIGAÇÃO 
E INOVAÇÃO DA UE (2021-27)
POR UMA EUROPA VERDE, SAUDÁVEL, 
DIGITAL E INCLUSIVA
A investigação e a inovação proporcionam novos conhecimentos e soluções 
inovadoras para superar os desafios sociais, ecológicos e económicos que 
enfrentamos. O Horizonte Europa ajuda os investigadores e inovadores de alto 
nível a desenvolver e  implementar as suas ideias. Reúne os maiores talentos 
e dota-os de infraestruturas de investigação de craveira mundial. Além disso, 
apoia inovações revolucionárias e ajuda a criar novos serviços e mercados.

Manter a UE na vanguarda da investigação e inovação 
à escala mundial

O Horizonte Europa irá:

• Maximizar o seu impacto e concretizar as prioridades 
estratégicas da UE, tais como a recuperação e as 
transições ecológica e digital, e dar resposta aos 
desafios globais para melhorar a qualidade da nossa 
vida quotidiana;

• Reforçar a ciência e tecnologia da UE, aumentando 
o investimento em pessoas altamente qualificadas 
e na investigação de ponta;

• Promover a  competitividade industrial da UE 
e o seu desempenho em matéria de inovação, 
nomeadamente apoiando a inovação geradora de 
mercados através do Conselho Europeu de Inovação 
e do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia;

• Melhorar o acesso dos investigadores à excelência 
em toda a UE para promover a participação e a 
colaboração.
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Novidades para impulsionar o progresso

Apoiar a inovação revolucionária > Conselho Europeu de Inovação: um balcão único para 
assegurar a transição das ideias mais promissoras do laboratório para aplicações no mundo real 
e apoiar as empresas e as empresas em fase de arranque mais inovadoras no desenvolvimento 
das suas ideias.

Alcançar soluções específicas para os desafios sociais juntamente com os cidadãos > Missões 
da UE: com objetivos ambiciosos e audaciosos para enfrentar os desafios que afetam a nossa 
vida quotidiana: lutar contra o cancro, adaptar-se às alterações climáticas, viver em cidades 
mais verdes, assegurar a saúde dos solos em prol da alimentação, da natureza, das pessoas 
e do clima e proteger as nossas águas e os nossos oceanos.

Racionalizar o quadro de financiamento > Abordagem simplificada das parcerias europeias: 
simplificação do número de parcerias, incentivando simultaneamente uma ampla participação 
de parceiros dos setores público e privado.

Reforçar a cooperação internacional > Possibilidades de associação alargadas: maior 
abertura à associação de países terceiros com boas capacidades nos domínios da ciência, da 
tecnologia e da inovação.

Reforçar a abertura > Política de ciência aberta: acesso aberto obrigatório às publicações, 
acesso aberto assegurado aos dados de investigação. Utilização da Nuvem Europeia para 
a Ciência Aberta, conforme adequado.

Incentivar a  participação e  diminuir o  fosso existente em matéria de I&I na 
Europa > Alargamento da participação e difusão da excelência: um vasto conjunto de 
medidas destinadas a apoiar os países com menor desempenho em matéria de I&I, a criar 
centros de excelência, a melhorar as suas capacidades e a facilitar as ligações colaborativas.

Aumentar o impacto da I&I > Sinergias com outros programas e políticas da UE: um conjunto 
de soluções práticas para aplicar, em sinergia, o Horizonte Europa e programas e políticas de 
I&I conexos, como o InvestEU, o Erasmus+, a política de coesão da UE, o programa Europa 
Digital, os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, o Mecanismo Interligar a Europa e o 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, a fim de promover uma divulgação e uma adoção 
mais rápidas dos resultados da investigação e da inovação à escala nacional e regional.

Reduzir os encargos administrativos > Regras mais simples: para reforçar a segurança 
jurídica e reduzir os encargos administrativos para os beneficiários e os gestores de programas.

Ao longo de 25 anos, podem 
ser potencialmente gerados 

até 11 EUR de  
aumento do PIB por 
cada euro investido em I&I 

à escala da UE

Mais de 35 % 
das despesas do 

Horizonte Europa 
contribuirão 

para a realização dos 
objetivos climáticos

Criar 
300 000 empregos 

até 2040, dos quais 
40 % serão 

empregos altamente 
qualificados

Reforçar o impacto
O programa Horizonte Europa visa impulsionar o crescimento, o comércio e o investimento e criar um impacto 
social e ambiental significativo.



UM ORÇAMENTO E UMA ESTRUTURA À MEDIDA 
DAS SUAS AMBIÇÕES
O programa Horizonte Europa disporá de um orçamento de cerca 
de 95,5 mil milhões de EUR para o período de 2021-2027 (a preços 
correntes). Este montante inclui 5,4 mil milhões de EUR (a preços 
correntes) provenientes da iniciativa NextGenerationEU que se 
destinam a dinamizar a nossa recuperação e a reforçar a resiliência da 
UE para o futuro, bem como um reforço suplementar (em comparação 
com o acordo relativo ao QFP de julho de 2020) de 4,6 mil milhões 
de EUR (a preços correntes).

O programa Horizonte Europa será também executado através do 
Fundo Europeu de Defesa e complementado pelo Programa de 
Investigação e Formação da Euratom.

ESTRUTURA DO HORIZONTE EUROPA

• O pilar «Ciência de Excelência» visa aumentar 
a competitividade científica da UE à escala mundial. 
Apoia projetos de investigação de fronteira definidos 
e conduzidos pelos próprios investigadores de topo 
através do Conselho Europeu de Investigação, 
financia bolsas para investigadores experientes, 
redes de formação de doutoramento e intercâmbio 
para investigadores através das Ações Marie 
Skłodowska-Curie e investe em infraestruturas 
de investigação de craveira mundial.

• O pilar «Desafios Globais e Competitividade 
Industrial Europeia» apoia a  investigação 
dos desafios sociais e  reforça as capacidades 
tecnológicas e  industriais através de agregados. 
Estabelece missões da UE com objetivos ambiciosos, 
abordando alguns dos nossos maiores problemas. 
Inclui igualmente as atividades levadas a cabo pelo 
Centro Comum de Investigação, que faculta 
aos decisores políticos nacionais e da UE dados 
científicos e apoio técnico independentes.

* O Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) não faz parte do programa específico
** Atividades não nucleares do JRC

HORIZONTE EUROPA EURATOM

Centro Comum 
de Investigação
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desenvolvimento

CisãoAções 
de investigação

Fusão

Alargamento da participação e difusão da excelência Reforma e reforço do sistema europeu de I&I

PROGRAMA 
ESPECÍFICO: 
FUNDO 
EUROPEU 
DE DEFESA
Incidência exclusiva 
na investigação e no 
desenvolvimento no 
domínio da defesa

PROGRAMA ESPECÍFICO DE EXECUÇÃO DO HORIZONTE EUROPA E EIT*
Incidência exclusiva em aplicações civis

Pilar I
CIÊNCIA DE 
EXCELÊNCIA

Pilar III
EUROPA INOVADORA

Pilar II
DESAFIOS GLOBAIS 
E COMPETITIVIDADE 
INDUSTRIAL EUROPEIA

Conselho Europeu de Investigação

Marie Skłodowska-Curie

Infraestruturas de investigação

Conselho Europeu de Inovação

Ecossistemas Europeus 
de Inovação

Instituto Europeu de Inovação 
e Tecnologia*

• Saúde
• Cultura, criatividade 

e sociedade inclusiva
• Segurança civil para 

a sociedade
• O digital, a indústria e o espaço
• Clima, energia e mobilidade
• Alimentos, bioeconomia, 

recursos naturais, agricultura 
e ambiente

Centro Comum de Investigação**
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ALARGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO E REFORÇO DO ESPAÇO EUROPEU DA INVESTIGAÇÃO



• O pilar «Europa Inovadora» visa colocar a Europa 
na vanguarda da inovação geradora de mercados, 
através do Conselho Europeu de Inovação. 
Também ajuda a desenvolver o panorama geral 
da inovação europeia através do Instituto Europeu 
de Inovação e Tecnologia (EIT), que promove 
a  integração do triângulo do conhecimento 
constituído pela educação, pela investigação e pela 
inovação.

• O alargamento da participação e o reforço do 
Espaço Europeu da Investigação (EEI) aumentarão 
o  apoio aos Estados-Membros da UE nos seus 
esforços para explorarem ao máximo o seu potencial 
nacional de investigação e de inovação.

O Fundo Europeu de Defesa (FED) e o Programa Euratom não são abordados neste documento.

COMO APRESENTAR A CANDIDATURA
Os programas de trabalho anunciam os domínios específicos de investigação e inovação que serão financiados. 
Os próximos convites à apresentação de propostas estarão acessíveis através do sistema de balcão único, 
o Portal Funding & Tenders. Quando estiver pronto, cada convite fornece informações mais precisas sobre as 
questões de investigação e inovação que os candidatos a financiamento devem abordar nas suas propostas.

PARA MAIS INFORMAÇÕES

http://ec.europa.eu/horizon-europe #HorizonEU
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