
Programa Horizonte: Programa de Trabalho 2018-2020 

 

A Comissão Europeia anunciou, no final de 2017, o novo Programa de Trabalho para o 

período de 2018-2020 do Programa Horizonte 2020, o maior programa de pesquisa e inovação 

da União Europeia (UE). Serão disponibilizados cerca de 30 milhões de euros para 

financiamento de projetos de pesquisas e inovação com a Europa nos próximos três anos. O 

programa de financiamento europeu está aberto à participação de empresas, instituições e 

pesquisadores de todos os países do mundo, incluindo o Brasil. 

O novo Programa de Trabalho prevê temas que visam o Brasil ou a América Latina para 

cooperação, tópicos para os quais as entidades brasileiras são excepcionalmente elegíveis 

para financiamento da UE e chamadas coordenadas UE-Brasil. As entidades brasileiras são 

excepcionalmente elegíveis em dois tópicos prioritários do Programa de Trabalho 2018-2020: 

INFRASUPP-01-2018-2019 Policy and international cooperation measures for research 

infrastructures e BG-08-2018-2019 All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship. 

As áreas temáticas ressaltadas no documento Implementation of the strategy for 

international cooperation in research and innovation (UE) como prioritárias para cooperação 

com Brasil são: 

 

 
Fonte: INCOBRA. Horizonte H2020 Guia Prático, 2017. 

 

Nem todos os parceiros internacionais são automaticamente elegíveis para 

financiamento de projetos colaborativos no âmbito do Horizonte 2020, dentre eles o Brasil, em 

virtude do seu perfil de país em desenvolvimento industrializado. Para ações colaborativas, as 

instituições brasileiras interessadas deverão estabelecer suas próprias fontes de recursos para 



a participação com co-financiamento em projetos do Horizonte 2020. Neste sentido, algumas 

Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPS), incluindo a Fundação Araucária, 

manifestaram interesse em apoiar projetos em colaboração com a UE. A FA mantém aberta a 

chamada para apoio às propostas de pesquisa em colaboração com as propostas 

apresentadas à UE. Os pesquisadores elegíveis para financiamento pela Fundação Araucárias 

podem usar os modos de financiamento normais oferecidos pela Fundação para apoiar sua 

participação em propostas. Mais informações no link: 

http://www.fappr.pr.gov.br/arquivos/File/chamadas2016/2016_AI_Horizon2020.pdf.  

Para projetos individuais e mobilidade, os pesquisadores brasileiros são elegíveis a 

receber bolsas individuais através dos programas Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) - 

Individual Fellowships e do e European Research Council. O Programa MSCA visa o apoio à 

formação e ao desenvolvimento da carreira do pesquisador, financiando a mobilidade 

internacional e intersetorial e a excelência da pesquisa, e está aberto a todas as áreas de 

pesquisa para pesquisadores em qualquer fase da carreira. O European Research Council 

disponibiliza subsídios para apoiar líderes de pesquisa na Europa, atuando tanto nas fases 

iniciais de estabelecimento de equipes de pesquisa, quanto para líderes de equipes 

consolidadas ou excepcionalmente estabelecidas, que atuem em projetos inovadores e de alto 

risco. 

 

Modalidades de participação para instituições brasileiras no âmbito do Programa 

Horizonte 2020: 

 
Fonte: INCOBRA. Horizonte H2020 Guia Prático, 2017. 

 



O Horizonte 2020 - Programa de Trabalho 2018-2020 tem inúmeras chamadas abertas, 

com prazos específicos que devem ser atendidos pelos proponentes. 

 

Mais informações podem ser obtidas nos links: 

 

Horizon 2020 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  
 
 
Horizon 2020 Funding: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  
 
 
Horizon 2020 Brazil - Country Page: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_brazil_en.pdf 
 
 
Incobra: 
https://www.incobra.eu/ 
 
 
Horizonte H2020 Guia Prático: 
https://www.incobra.eu/pt_BR/object/document/486 
 
 
European Research Council: 
https://erc.europa.eu/funding/additional-opportunities  
 
 
Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships:  
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en 
 
 
Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap): 
http://confap.org.br/news/horizonte-2020/ 
 
 
Fundação Araucária: 
http://www.fappr.pr.gov.br/arquivos/File/chamadas2016/2016_AI_Horizon2020.pdf  

 


