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Horizonte 2020 – Primeiros 
concursos  

A Comissão Europeia anunciou que os 
primeiros concursos do Horizonte 2020 serão 
lançados a 11 de Dezembro de 2013. 

O Horizonte 2020 é o Programa Quadro de 
Investigação e Inovação da União Europeia 
para o período de 2014 a 2020, o qual possui 
um orçamento total de Euro 70,2 mil milhões. 

Apesar de ainda não serem conhecidos os 
tópicos específicos que serão abertos a 
concurso, já se encontram disponíveis 
documentos preliminares dos programas de 
trabalho das diversas áreas temáticas objecto 
de apoio pelo Horizonte 2020. 

O Horizonte 2020 pode financiar, a fundo 
perdido, até 100% dos custos elegíveis dos 
projectos.  

Para mais informação, consulte o flyer da 
Deloitte R&D and Government Incentives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações,  

contacte-nos:  
 

 

Lisboa  +351 210 427 500 

Porto  +351 225 439 200 

Luanda +244 222 679 600 

www.deloitte.pt 
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https://dl.dropboxusercontent.com/u/89773651/MFF%202014-2020%20Flyer.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/89773651/MFF%202014-2020%20Flyer.pdf

