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Create value with public
funding
A Comissão Europeia anunciou, no passado dia 2 de julho, os detalhes da
última e maior tranche do programa europeu de financiamento Horizonte
2020, no valor de Euro 11 mil milhões, a qual visa apoiar o
desenvolvimento de soluções inovadoras para desafios cruciais, nas
seguintes áreas: (i) alterações climáticas, (ii) energia não poluente, (iii)
materiais plásticos, (iv) cibersegurança, e (v) economia digital.
Desta forma, pretende-se, além de contribuir para a criação de postos de
trabalho, impulsionar o crescimento económico na União Europeia (“UE”),
de forma inteligente, sustentável e inclusiva e, bem assim, reforçar e
garantir a competitividade global da UE.
Ao combinar investigação e inovação, o programa Horizonte 2020 procura
promover e enfatizar a excelência científica e a liderança industrial na UE,
assim como dar resposta a desafios sociais, assegurando que são
desenvolvidas soluções disruptivas que favorecem a criação de sinergias
entre os setores privado e público.
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Horizonte 2020:
Comissão Europeia
pretende investir Euro
11 mil milhões em
novas soluções para
desafios sociais e
impulsionar um
crescimento
sustentável liderado
pela inovação
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Prioridades de investimento
Com efeito, a última fração deste sistema de financiamento tem como objetivo apoiar projetos de
investimento alinhados com as prioridades políticas da Comissão nas seguintes áreas:





Um futuro com baixas emissões de carbono e resiliente ao clima: Euro 3,7 mil milhões;
Economia circular: Euro 1 mil milhões;
Digitalizar e transformar a indústria e os serviços europeus: Euro 1,8 mil milhões;
Segurança na UE: Euro 1 mil milhões.

Em 2020, estão reservados Euro 206 milhões para projetos que visem a transformação de setores
tradicionalmente associados a uma utilização intensiva de energia em indústrias competitivas, com baixas
emissões de carbono e circulares, de forma a alcançar uma redução significativa da pegada ambiental das
empresas europeias.
Cerca de Euro 132 milhões irão suportar o desenvolvimento e produção da próxima geração de baterias,
como parte do caminho para um futuro mais “verde”.
Dez novos tópicos relacionados com a utilização de materiais plásticos, com um orçamento total de Euro
135 milhões, contribuirão para a Estratégia dos Plásticos da UE.
A inteligência artificial, centro das descobertas contemporâneas mais promissoras, apresenta uma dotação
de Euro 396 milhões, estando Euro 116 milhões destinados ao desenvolvimento de novas capacidades de
combate e prevenção do cibercrime.
Simultaneamente, o programa Horizonte 2020 continuará a financiar projetos de “ciência por curiosidade”
(frequentemente referida como “blue sky science”). O programa de trabalho anual do Conselho Europeu de
Investigação para 2020 permitirá o apoio a investigadores de excelência com mais de Euro 2,2 mil
milhões.
As ações Marie Skłodowska-Curie, as quais subsidiam bolsas para investigadores em todas as fases das
suas carreiras, receberão um reforço de mais de Euro 1 mil milhões.
Este último programa de trabalho reforça a cooperação internacional, ao nível da investigação e inovação
em áreas de benefício mútuo, com um investimento de mais de Euro 550 milhões. Refira-se, por exemplo,
a prioridade dada à implementação de projetos com (i) África (conexos com a saúde global, alimentação e
segurança nutricional), (ii) Estados Unidos da América, Canadá e Japão (para o desenvolvimento de fontes
de energia “limpas”) e (iii) China (ao nível de áreas tão distintas como produção de alimentos,
biotecnologia, energia, recursos naturais e urbanização).
Transição para o programa Horizonte Europa
Em antecipação da aguardada estrutura e conteúdo do futuro programa Horizonte Europa (sucessor do
Horizonte 2020), um montante de Euro 209 milhões apoiará medidas no âmbito da alimentação e dos
recursos naturais.
Presentemente, encontram-se a ser testados métodos e abordagens de cocriação em projetos
interdisciplinares desafiantes, como o desenvolvimento de indústrias competitivas, com baixas emissões de
carbono e circulares. Adicionalmente, são considerados domínios políticos de grande proeminência no
programa Horizonte Europa, tais como (i) edifícios inteligentes, (ii) aeroportos ou (iii) o microbioma.

Para mais detalhes, consulte a publicação da Comissão Europeia.
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Contactos
Para mais informações, por favor contacte:
Lisboa: +351 210 427 500
Porto: +351 225 439 200

“Deloitte” refere-se a uma ou mais firmas membro e respetivas entidades relacionadas da rede global da Deloitte Touche Tohmatsu
Limited (“DTTL”). A DTTL (também referida como “Deloitte Global”) e cada uma das firmas membro são entidades legais separadas e
independentes. A DTTL não presta serviços a clientes. Para mais informação aceda a www.deloitte.com/pt/about
A Deloitte é lider global na prestação de serviços de audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax e serviços
relacionados. A nossa rede de firmas membro compreende mais de 150 países e territórios e presta serviços a quatro em cada cinco
entidades listadas na Fortune Global 500®. Para conhecer o impacto positivo criado pelos aproximadamente 286.000 profissionais da
Deloitte aceda a www.deloitte.com
Esta comunicação contém apenas informação de caráter geral, pelo que não constitui aconselhamento ou prestação de serviços
profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas (em conjunto a
“Rede Deloitte”). Deve aconselhar-se com um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão que possa afetar as suas finanças
ou negócio. Nenhuma entidade da Rede Deloitte pode ser responsabilizada por quaisquer danos ou perdas sofridos por quem haja
baseado a sua decisão nesta comunicação.
© 2019. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.
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