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Horizonte 2020 um desafio e uma oportunidade
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O programaHorizonte
2020 recentemente
adoptado pela União
Europeia é o maior
programa deinvestiga

ção e inovação do mundo Para
Portugal este programa represen
taumdesafio sério e uma enorme
oportunidade Numa altura em
que o País recupera de uma crise
que abaloua sua economia o Ho
rizonte 2020 pode tornar se um
factor crucial para potenciar o
grau de inovação edecompetitivi
dade das empresas portuguesas
OmontantedoHorizonte 2020é

damesmaordem de grandeza do
empréstimo da troikaa Portugal
São 79 4milmilhõesdeeuros des
tinados aestreitar a ligação entre a
investigação e a inovação respon
dendoassimaosdesafios societais

queos países europeus enfrentam
e que semanifestam
no envelhecimento

da população no
combate às altera

ções climáticas e nas
questões relaciona
das coma segurança
energética

O programa foi
desenhado para
atender às necessi

dades de acesso rápi
do e simplificado ao
financiamento por parte das em
presas dos centros de investiga
ção e das instituições de ensino
superior

Para alcançar estasmetas opro
grama identifica três prioridades
excelência científica liderança in
dustrial e desafios societais en

contrando se cada umadividida

emvários objectivos e actividades
bemdefinidas

Ocaminho paraalcançarumní
velde financiamento tão avultado
nãofoifácildetrilhar
Durante os últimos dois anos

contribuí largamente
parao desenho deste
programa primeiro
como relatora para a
simplificação das re
gras de acesso e parti
cipação nos progra
mas de ciência e ino

vação depois como
parte interessada e
activa de uma cam

panha lançada no
Parlamento Europeu

para aumentar a verba destinada
aoHorizonte2020 e por fim como
relatora nomeada pelo Parlamen
to Europeu para o ProgramaEspe
cífico que implementa o Horizon
te 2020

Durante todo o processo omeu
objectivo traduziu se em tentar

criar as melhores condições para
salvaguardar os interesses dos eu
ropeus e permitir umaparticipa
ção portuguesa significativa no
Horizonte 2020

Foiparamimmuitogratificante
verificar que todas asminhas pro
postas acabarampor ser aprova
daspelo Parlamento pelo Conse
lho e pelaComissão Europeia após
intensas e prolongadas negocia
ções entre estes órgãos daUnião
Europeia

Não posso deixar de referir dois
conjuntosde medidas quepropus
Antes de mais as medidas que vi
sampromovero emprego de jo
vens qualificados e combater a
fugade cérebros

Amaiorparte do orçamento do
Horizonte 2020 é dedicada à con

tratação dejovens investigadores
técnicos engenheiros e em
preendedores Depois existe
também um conjunto demedi
das de apoio às PME entre as
quais saliento o Instrumento
PME que tem por finalidade re

solverproblemas específicos das
PME fazendo a ponte entre a in
vestigação a inovação e a entrada
de produtos nomercado
Umamedida importante neste

capítulo sãoosVouchersInovação
que permitirão financiar de forma
simplese célere investigação e ino
vação realizadasem start upseem
PMEjá existentes

OPaís não se pode esquecerque
o Horizonte 2020 não é apenas
umagrande oportunidade é tam
bémum desafio sério e exigente
Apesar da simplificação intro

duzida nas regras de acesso e na
utilização dos fundoscomunitá
rios a captação das verbas do Ho
rizonte 2020 continuam a exigir a
mobilização e o trabalho árduo de
todos os agentes quepoderãovir a
beneficiar das mesmas empre
sas instituições de ensino e cen
trosde investigação os quais es
tou convicta saberão estar à altu
ra do desafio
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