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A PRÓXIMA GERAÇÃO 
DE PARCERIAS EUROPEIAS
CONTRIBUIR PARA UMA EUROPA MAIS ECOLÓGICA E DIGITAL
As parcerias europeias são iniciativas em que a UE, as autoridades nacionais e/ou o setor privado 
se comprometem a apoiar conjuntamente o desenvolvimento e a execução de um programa de 
atividades de investigação e inovação. Os parceiros podem representar a indústria, universidades, 
organizações de investigação, organismos com missão de serviço público à escala local, regional, 
nacional ou internacional, ou organizações da sociedade civil, incluindo fundações e ONG.

AS PARCERIAS IMPULSIONAM AS TRANSIÇÕES ECOLÓGICA E DIGITAL
As parcerias deverão:

• abordar desafios complexos definidos no Horizonte Europa, tais como a aceleração das transições para 
uma sociedade e uma economia circulares e neutras do ponto de vista climático.

• apoiar a concretização das prioridades da UE, tais como o Pacto Ecológico Europeu, Uma Europa Preparada 
para a Era Digital, Uma Economia ao Serviço das Pessoas e Uma Europa mais Forte no Mundo.

• estar orientadas para a produção de impacto, através do desenvolvimento de um amplo leque de atividades 
de I&I, desde a conceção à demonstração e validação, bem como de atividades de apoio à aceitação do 
mercado, regulamentação e social.

• contribuir para o reforço do Espaço Europeu da Investigação (EEI), evitando a duplicação de esforços, 
criando escalas críticas de investimento e reforçando as sinergias entre os programas.

«O desafio da pandemia de coronavírus aumentou a urgência dos 
nossos esforços de longa data para utilizar melhor a investigação e a 
inovação a fim de fazer face às emergências sanitárias, às alterações 
climáticas e à transformação digital. As parcerias europeias são a nossa 
oportunidade de trabalhar em conjunto para dar resposta e moldar as 
profundas transformações económicas e sociais, em benefício de todos 
os cidadãos da UE.»

Mariya Gabriel, comissária responsável pela Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude
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UM PANORAMA MAIS SIMPLES E COM MAIOR IMPACTO
A nova abordagem orienta as parcerias europeias para a produção de impacto e a 

concretização das prioridades da UE, racionalizando ao mesmo tempo o número de 
parcerias e assegurando complementaridades.

Cerca de 25 mil milhões de EUR de financiamento da UE mobilizarão um montante 
de financiamento, pelo menos, equivalente de parceiros privados e Estados-Membros.

VISÃO GERAL DE 49 PARCERIAS EUROPEIAS CANDIDATAS

PILAR II — Desafios Globais e Competitividade Industrial Europeia

AGREGADO 1:  
Saúde

AGREGADO 4:  
O Digital, a Indústria e o 

Espaço

AGREGADO 5:  
Clima, Energia 
e Mobilidade

AGREGADO 6:  
Alimentos, 

Bioeconomia, 
Agricultura, …

Iniciativa Saúde Inovadora Tecnologias digitais 
essenciais Hidrogénio limpo Europa Circular  

de Base Biológica

Parceria Global  
para a Saúde

Redes e  
serviços inteligentes Aviação ecológica

Preservar a biodiversidade 
para salvaguardar  

a vida na Terra

Transformação dos sistemas 
de saúde

Computação de  
alto desempenho

Investigação sobre a Gestão 
do Tráfego Aéreo no Céu 

Único Europeu 3

Economia azul produtiva, 
sustentável e  

com impacto neutro 
no clima

Avaliação dos riscos  
das substâncias químicas

Metrologia europeia  
(artigo 185.º) Setor Ferroviário Europeu

Water4All — Segurança 
hídrica para

o planeta

EEI para a saúde Inteligência artificial,  
dados e robótica

Mobilidade cooperativa, 
conectada e automatizada 

(CCAM)

Saúde e bem-estar  
dos animais*

Doenças raras* Fotónica

Baterias  
«Rumo a uma cadeia  
de valor competitiva

das baterias  
industriais europeias»

Agroecologia «Acelerar 
a transição  

dos sistemas agrícolas»*

Uma Só Saúde/ 
/Resistência aos Agentes 

Antimicrobianos*
Made in Europe Transporte por via 

navegável sem emissões Agricultura de dados*

Medicina personalizada* Aço limpo — siderurgia 
hipocarbónica

Transporte rodoviário  
sem emissões (2ZERO)

Sistemas alimentares 
seguros e sustentáveis*

Preparação para 
pandemias*

Cofinanciada ou 
coprogramada

Processes4Planet
Ambiente construído 
sustentável centrado 

nas pessoas (Built4People)

 ■ Parcerias institucionalizadas 
(artigos 185.º ou 187.º)

 ■ Coprogramadas

Sistemas espaciais 
competitivos  

à escala mundial**

Transição para 
energias limpas

 ■ Cofinanciadas

* Convites à apresentação de propostas com data de abertura 
em 2023-24
** Convites à apresentação de propostas com data de abertura 
após 2022

Impulsionar as transições 
urbanas para  

um futuro sustentável



PILAR III — Europa Inovadora

EIT (COMUNIDADES 
DE CONHECIMENTO  

E INOVAÇÃO)

APOIO 
A ECOSSISTEMAS 

DE INOVAÇÃO

InnoEnergy PME inovadoras

Clima

Setor digital

Alimentação

Saúde

Matérias-primas

Indústria transformadora

Mobilidade urbana

Indústrias culturais 
e criativas

IMPACTOS E RESULTADOS ESPERADOS
A maioria das parcerias propostas visa acelerar as transições para uma sociedade e uma economia 
circulares e neutras do ponto de vista climático e alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
Consequentemente, muitas colaborarão com o setor privado para descarbonizar os setores da energia, da 
mobilidade e da siderurgia ou com os Estados-Membros para fornecer soluções para a gestão sustentável dos 
recursos (por exemplo, água e solo) e para preservar a biodiversidade. Outras parcerias visam reforçar a resiliência 
dos sistemas de saúde e da indústria da Europa, nomeadamente assegurando a liderança tecnológica e a 
autonomia da UE em domínios críticos, tais como as Redes e Serviços Inteligentes, a  Inteligência Artificial, 
Dados e Robótica e a Fotónica. As parcerias Built4People, Impulsionar as transições urbanas e Transição para 
energias limpas, bem como as CCI do EIT, são igualmente relevantes para o novo Bauhaus europeu.

A maioria das parcerias baseia-se em iniciativas de longo prazo, existentes no âmbito do Horizonte 2020, do 
7.º Programa-Quadro e do trabalho de uma ou mais plataformas tecnológicas europeias.

As contribuições combinadas 
mobilizarão investimentos 
adicionais para apoiar as 

transições e terão repercussões 
positivas a longo prazo no 

emprego, no ambiente 
e na sociedade.

Mais de 35 países parceiros 
internacionais participaram em 

parcerias público-privadas 
e iniciativas de programação 

conjunta no quadro do Horizonte 
2020, tais como a PRIMA,  
a Water JPI e a EDCTP 2.

As novas parcerias reforçarão 
a cooperação internacional, 
nomeadamente através da 

UE-África para a saúde global, 
da Water4All e das parcerias no 

domínio da biodiversidade.

Desenvolver sinergias com outros 
programas, tais como os fundos 

da política de coesão, 
o Programa Europa Digital e o 
Mecanismo Interligar a Europa 

para promover a adoção dos 
resultados e aumentar o impacto.

TRANSPILARES II E III

Nuvem Europeia para a Ciência Aberta (EOSC)

Três parcerias que complementam o Horizonte 
Europa e o Programa de Investigação e Formação 

da Euratom

EUROfusion

Gestão de resíduos radioativos

Proteção contra radiações

 ■ Parcerias institucionalizadas (artigos 185.º ou 187.º) 

 ■ Parcerias institucionalizadas/CCI do EIT

 ■ Coprogramadas

 ■ Cofinanciadas

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/european-partnerships-horizon-europe/candidates-climate-energy-and-mobility_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/european-partnerships-horizon-europe/candidates-climate-energy-and-mobility_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-clean-steel-low-carbon-steelmaking_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/european-partnerships-horizon-europe/candidates-food-security_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/european-partnerships-horizon-europe/candidates-food-security_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/european-partnerships-horizon-europe/candidates-european-partnerships-health_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-smart-networks-and-services_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-artificial-intelligence-data-and-robotics_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-artificial-intelligence-data-and-robotics_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-photonics_en
https://ec.europa.eu/info/files/people-centric-sustainable-built-environment-built4people_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-driving-urban-transitions-sustainable-future-dut_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-clean-energy-transition_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-clean-energy-transition_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe/candidates-across-themes_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/prima_en
http://www.waterjpi.eu/
https://www.edctp.org/


COMO PARTICIPAR?

Para participar nas parcerias, existem várias opções: 

 Adesão como parceiro

 Candidatura a concursos abertos no contexto das parcerias

 Participação nas atividades de consulta e aconselhamento das parcerias
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