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Oportunidades de Financiamento 2018-2020 no H2020 e Workshop de
Escrita de Propostas | Madeira, 10 & 11 julho 2017

Exmos. Senhores | Exmas. Senhoras,
Informamos que o GPPQ organiza, em parceria com a Agência Regional para o
Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), o Madeira Interactive
Technologies Institute (m-iti), a Universidade da Madeira e a Enterprise Europe Network (EEN),
duas Sessões de Informação do HORIZONTE 2020 centradas nas oportunidades de
financiamento de I&I para 2018 - 2020 e um Workshop dedicado à Preparação de Propostas
em colaboração. Os 3 eventos decorrerão nos próximos dias 10 e 11 de julho, no Funchal.
A sessão Oportunidades, desafios e perspetivas de financiamento para 2018 - 2020 no
H2020
, que decorre no dia 10 de julho no Madeira Tecnopolo, está estruturada em 2
subsessões (manhã/tarde):
Sessão da manhã:
enfoque no Pilar I (Ações Marie Sklodowska-Curie (MSCA), European Research Council
(ERC), Twinning, Sociedades Inclusivas (DS6), Ciência com e para a Sociedade (SWAFs) –
Agenda-manhã
Sessão da tarde:
enfoque nos Desafios Societais (Bioeconomia, Energia, Transportes) e nas Tecnologias de
Informação e Comunicação (ICT) –
Agenda-tarde
No dia 11 de julho é organizado um workshop de preparação de propostas em colaboração,
com o objetivo de aumentar o sucesso da participação portuguesa nos concursos do H2020 –
Agenda-workshop
Como o workshop envolve uma componente teórica e uma parte prática, o número máximo de
participantes está limitado a 25 pessoas, sendo dada preferência a quem já esteja envolvido na
preparação de propostas aos próximos concursos do H2020.
A participação em ambos os eventos é gratuita mas a inscrição obrigatória através do
preenchimento de um
Formulário de Registo
, disponível nas páginas dos eventos:
• 10 de Julho: Sessões “Oportunidades, desafios e perspetivas de financiamento no H2020
em 2018-2020”
• 11 de Julho: Workshop “Preparação de propostas em
colaboração”
Não perca esta oportunidade para conhecer antecipadamente as oportunidades de
financiamento no último período do H2020 e quais os aspetos que deverá ter em atenção para
aumentar a competitividade das suas propostas. Participe!Pedindo desculpa por alguma
eventual duplicação da informação, agradecemos uma ampla divulgação destes eventos por
todos os potenciais interessados na região autónoma da Madeira.
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