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«Com um orçamento de 95,5 mil milhões de EUR e um conjunto de
instrumentos modernos, o Horizonte Europa será um programa de
investigação e inovação extremamente poderoso de craveira
mundial. Foi concebido em conjunto com os cidadãos europeus para
satisfazer as suas expectativas e necessidades. Os investimentos do
programa gerarão conhecimentos e soluções que permitirão
melhorar as nossas vidas, bem como criar milhares de novos postos
de trabalho na investigação e inovação.»
Mariya Gabriel, comissária responsável pela Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude

ORÇAMENTO

HORIZONTE EUROPA — O PROGRAMA DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO
DA UE MAIS AMBICIOSO DE SEMPRE
Um orçamento ambicioso para encontrar soluções para os nossos
maiores desafios
O Horizonte Europa dispõe de um orçamento de 95,5 mil milhões de EUR para o período
2021-2027. Inclui 5,4 mil milhões de EUR do instrumento Next Generation EU, nomeadamente
para apoiar a recuperação verde e digital da crise pós-COVID-19. O orçamento é repartido por
quatro pilares e 15 componentes para criar um programa que irá apoiar todos os domínios da
investigação e inovação: Ciência de Excelência, Desafios Globais e Competitividade
Industrial Europeia, Europa Inovadora e Alargamento
da Participação e Reforço do Espaço Europeu
da Investigação.
O Horizonte Europa é complementado pelo Programa
de Investigação e Formação da Euratom 2021-2025.
O Programa Euratom prosseguirá atividades de
investigação e formação em matéria nuclear, com
ênfase na melhoria contínua da segurança nuclear
intrínseca e extrínseca e da proteção contra radiações,
e complementará a concretização dos objetivos
do Horizonte Europa. Este programa dispõe de um
orçamento de 1,4 mil milhões de EUR para o período
de 2021-2025, elevando o orçamento total disponível
para ambos os programas para 96,9 mil milhões
de EUR.

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DOS PROGRAMAS-QUADRO DE I&I
O orçamento da UE tem vindo a aumentar significativamente ao longo do tempo, passando de 3 271 milhões
de EUR no 1.o PQ para os atuais 96 899 milhões de EUR para o Horizonte Europa e o Euratom. Esta evolução
ilustra a clara ambição da UE para o seu principal instrumento de financiamento da I&I e aumenta a importância
da ciência e tecnologia na sociedade para enfrentar os desafios com que nos deparamos.
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Este orçamento é favorável quando comparado com o do programa anterior, o Horizonte 2020. Em termos reais,
e excluindo a participação dos beneficiários do Reino Unido no Horizonte 2020, verifica-se um aumento de
30 %, o que demonstra o amplo consenso sobre o papel fundamental da investigação e inovação para acelerar
a transformação ecológica e digital da Europa, reforçar a resiliência e a preparação da Europa para enfrentar
futuras crises, e apoiar a vantagem competitiva da Europa na corrida mundial ao conhecimento. A evolução
dos orçamentos dos programas-quadro de investigação é apresentada no quadro acima.
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ORÇAMENTO DO HORIZONTE EUROPA

Total

Estrutura do programa Horizonte Europa

em milhões
de EUR

25 011

CIÊNCIA DE EXCELÊNCIA, d os quais

Conselho Europeu de Investigação (CEI)

16 004

Ações Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

6 602

Conselho Europeu de Investigação (CEI)

2 406
53 516

DESAFIOS GLOBAIS E COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL EUROPEIA, dos quais

Saúde

8 246

Cultura, Criatividade e Sociedade Inclusiva

2 280

Segurança Civil para a Sociedade

1 596

O Digital, a Indústria e o Espaço

15 349

Clima, Energia e Mobilidade

15 123

Alimentos, Bioeconomia, Recursos Naturais, Agricultura e Ambiente

8 952

Ações diretas não nucleares do Centro Comum de Investigação (JRC)

1 970
13 597

EUROPA INOVADORA, dos quais

Conselho Europeu de Inovação (CEI)

10 105

Ecossistemas Europeus de Inovação

527

Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT)

2 965

ALARGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO E REFORÇO DO ESPAÇO EUROPEU
DA INVESTIGAÇÃO, dos quais

Alargamento da participação e difusão da excelência
Reforma e reforço do Sistema Europeu de I&I
TOTAL DO HORIZONTE EUROPA

ORÇAMENTO DO EURATOM 2021-2025

Estrutura do programa Euratom
AÇÕES INDIRETAS

3 393
2 955
438
95 517

Total

em milhões de EUR

850

Investigação e desenvolvimento no domínio da fusão

583

Cisão nuclear, segurança intrínseca e proteção contra radiações

266

AÇÕES DIRETAS

Ações diretas realizadas pelo Centro Comum de Investigação
TOTAL DO EURATOM 2021-2025

532
532
1 382

Como é que o orçamento será investido?
O orçamento será utilizado para apoiar a investigação e inovação em toda a União Europeia e nos países
associados e é pago diretamente aos investigadores, aos inovadores e às instituições de investigação nos
Estados-Membros e nos países associados. O financiamento será feito principalmente através de subvenções.
Os projetos a financiar serão selecionados sobretudo através de concursos públicos, com base na excelência,
no impacto e na qualidade e eficiência de execução. Não há repartição fixa por país ou região. O programa será
administrado pela Comissão Europeia, pelas suas agências de execução e por um leque de entidades jurídicas
estabelecidas como organismos da União.
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Enquanto as subvenções ao abrigo dos pilares 1 e 3 serão, na sua maioria, concedidas a um beneficiário
(esquemas de beneficiário único), as subvenções ao abrigo do pilar 2 serão, sobretudo, concedidas a um
consórcio transnacional de beneficiários, assegurando, deste modo, que investigadores e organizações de
investigação de diferentes países colaborem entre si.
O Regulamento Horizonte Europa estabelece um conjunto de metas no que diz respeito à utilização do orçamento:

•
•
•
•

35 % do orçamento contribuirá para a realização
dos objetivos climáticos;
Verificar-se-á um aumento substancial das despesas
nas principais atividades de investigação e inovação
em comparação com o Horizonte 2020.
70 % do orçamento do Conselho Europeu de
Inovação será atribuído a pequenas e médias
empresas.
Pelo menos 3,3 % do orçamento será autorizado para
a parte do programa «Alargamento da participação
e difusão da excelência».

•
•
•

Os investimentos no Espaço também devem ser
correspondentes aos do Horizonte 2020.
O apoio à participação da indústria nas ações deve
estar, pelo menos, ao mesmo nível do Horizonte
2020.
O orçamento deve contribuir para alcançar a ambição
global de consagrar 7,5 % em 2024 e 10 % em 2026
e em 2027 das despesas anuais no âmbito do QFP
a objetivos de biodiversidade.

O programa apoiará ainda investimentos em parcerias europeias (até 50 % do orçamento do pilar 2), que são
colaborações com Estados-Membros ou a indústria para apoiar agendas específicas, e em missões (até 10 %
do orçamento do pilar 2 para os primeiros três anos).
O programa pretende ser aberto ao mundo e a participação de entidades jurídicas estabelecidas em países
terceiros e de organizações internacionais é promovida, com base nos benefícios mútuos e nos interesses da
União. Tal acompanha a associação formal de vários países ao programa. Os países
associados contribuirão para o programa, geralmente em consonância com o seu
nível de participação neste. Estas contribuições aumentam o orçamento do
programa, permitindo um maior investimento na investigação e inovação.
No Horizonte 2020, a Noruega e a Islândia participaram no programa como
membros do EEE/EFTA. Já países como a Albânia, a Arménia, a Bósnia-Herzegovina, as Ilhas Faroé, a Geórgia, Israel, a Macedónia do Norte,
a Moldávia, o Montenegro, a Sérvia, a Suíça, a Tunísia, a Turquia e a
Ucrânia participaram como associados. Espera-se que todos estes
países sejam associados ao Horizonte Europa, juntamente com o Reino
Unido e possivelmente outros países que satisfaçam os critérios
definidos no artigo 16.o do regulamento.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
#HorizonEU

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