
PROGRAMAS DE

FOMENTO DA MOBILIDADE DA COMISSÃO EUROPEIA:

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS



 Maior Programa Europeu para 
financiamento da Pesquisa e Inovação

 €80 bilhões (2014 -2020)

 Responder a crise econômica através 
de investimentos em empregos, 
crescimento e inovação

 Enfrenta grandes desafios globais de 
relevo para sociedade

O que é HORIZONTE 2020?

Aberto para o mundo

Aberto para o 
Mundo!



Excelência 
Científica

Desafios 
Sociais

Liderança 
Industrial

Horizonte 2020 Estrutura Geral

Três Pilares

Marie Skłodowska-
Curie Actions



Marie Sklodowska Curie Actions

Formação de excelência em 
Pesquisa e Inovação

Oportunidades de carreira 
Troca de conhecimentos 

por meio da mobilidade
internacional e intersetorial



Deenvolvimento do capital intelctual

Exelência

Pesquisa

Treinamento

Inovação

Conhecimento Capacitação

> € 6.16 bilhões em
2014-2020

(2016: € 765 milhões
2017: € 843 milhões)

Mobilidade



Mobilidade para…

• 28 Países Membros da UE (MS)

Áustria, Bélgica, Bulgária,
Croácia, Chipre, República Checa,
Dinamarca, Estónia, Alemanha,
Grécia, Finlândia, França,
Hungria, Irlanda, Itália, Letónia,
Lituânia, Luxemburgo, Malta,
Países Baixos, Polónia, Portugal,
Roménia, Eslováquia, Eslovénia,
Espanha, Suécia, Reino Unido

• 16 Países Associados (AC) ao MSCA*

• Albânia, Bósnia-Herzegovina,
Ilhas Faroé, Macedónia, Geórgia, 
Islândia, Israel, Moldávia, Montenegro, 
Noruega, Sérvia, Suíça, Turquia, Tunísia, 
Ucrânia, Armenia

• * em 11.2016 

Marie 
Skłodowska-
Curie Actions



 Aberto para todas as áreas do 

conhecimento e inovação

 Desde pesquisa básica até aplicada –

orientada ao mercado + serviços de 

inovação

 Abordagem bottom-up – cobre todos os 

domínios científicos

 Participação do setor não-acadêmico

fortemente encorajado, especialmente 

indústria e PMEs – Promove a colaboração 

academia - indústria

 Mobilidade elemento chave – financiamento 

ligado ao intercâmbio - aproximar grupos de 

pesquisa; transferência de conhecimentos

 Dimensão Internacional: Aberto a qualquer 

nacionalidade

Mobilidade

CarreiraCapacitação



Tríplice "i"
Dentro do 

Triângulo do 
Conhecimento:

Pesquisa

Inovação

Educação

Elementos-chave:



Mestrados/ 

Licenciaturas Obtenção PhD Pós-Doc 

Pesquisadores em 
inicio de carreira 

Post-graduates (ESR) 
< 4 anos

Pesquisadores 
Experientes (ER) 
> 4 anos ou PhD 

IF – EF - GF

ITN

RISE / COFUND



O que oferece?
Treinamento para pesquisa de 
alta qualidade através de 
redes interdisciplinares,  
programas de doutorados 
industriais ou conjuntos

Quem pode submeter 
projetos?
Redes internacionais de 
organizações de pesquisa dos 
setores acadêmicos e não-
acadêmicos

Quem é financiado?
Pesquisadores a nível “Pre-
Doc” (menos de 4 anos de 
experiência de pesquisa a 
tempo inteiro e nenhum grau 
de doutoramento)

Detalhes da chamada:
Abre: 15 de setembro de 2016
Fecha: 10 de janeiro de 2017
as 17:00, hora de Bruxelas
Orçamento: 430 milhões €

O que oferece?
Oportunidades para trabalhar 
em projetos de pesquisa 
individuais, com mobilidade 
entre países e  setores, no 
objetivo de adquirir novas 
habilidades

Quem pode submeter 
projetos?
Pesquisadores individuais, 
em conjunto com as 
organizações de acolhimento

Quem é financiado?
Pesquisadores de nível “Pós-
Doc” (ou com mais de 4 anos 
de experiência de pesquisa a 
tempo inteiro) 

Detalhes da chamada:
Abre: 11 de abril de 2017
Fecha: 14 de setembro de 
2017, as 17:00, hora de 
Bruxelas
Orçamento: 248 milhões €

O que oferece?
Intercâmbios de funcionários 
envolvidos em pesquisa e 
inovação, para desenvolver 
projetos de colaboração 
sustentáveis e transferência 
de conhecimentos

Quem pode submeter 
projetos?
Redes internacionais de 
organizações de pesquisa dos 
setores acadêmicos e não-
acadêmicos

Quem é financiado?
Pesquisadores em todos os 
níveis de carreira, pessoal 
administrativo e técnico  

Detalhes da chamada:
Abre: 01 de dezembro de 
2016
Fecha: 05 de abril de 2017
as 17:00, hora de Bruxelas
Orçamento: 80 milhões €

O que oferece?
Programas nacionais ou 
internacionais regionais para 
promover a excelência,  
mobilidade e formação para 
progressão na carreira dos 
pesquisadores

Quem pode submeter 
projetos?
Organizações que financiam 
ou gerenciam programas de 
doutorado ou bolsas de 
estudo

Quem é financiado?
Pesquisadores a nível de 
doutoramento e pós-doc

Detalhes da chamada:
Abre: 05 de abril de 2017
Fecha: 28 de setembro de 
2017
na 17:00:00 hora de Bruxelas 
Orçamento: 80 milhões €



Projeto de Mobilidade + Pesquisa & Inovação

Integra ações de pesquisa e inovação a nível 
internacional e/ou Inter setorial

Temáticas: projetos definidos com abordagem 
Bottom-up

Foco em Inovação e orientado para o mercado: 
através do intercâmbio de pessoal, compartilhando 
conhecimentos e ideias da pesquisa para o mercado (e 
vice versa)

Intercâmbio de Pessoal: Pesquisadores de inicio 
carreira + Pesquisadores experientes + Pessoal técnico 
e administrativo 

Empreendedorismo: fortalece a interação entre 
organizações dos setores acadêmicos/não 
acadêmicos, entre Europa e países terceiros

Premia a criatividade: transformar ideias criativas em 
produtos, serviços ou processos inovadores



 Complementariedade de competencias dos 
participantes

 Atividades de networking 

 Organização de workshops & conferências
para facilitar o compartilhamento do 
conhecimento

 Criação de novas competências & 
desenvolvimento da carreira

Atividades de Pesquisa e Inovação devem promover:



Regras de Partidipação

Participantes localisados em
minimo três países diferentes

Projeto Internacional: minimo uma
Instituição fora da Europa e minimo

dois localisados em Paises
Membros ou Associados

Projeto Intersetorial: minimo um
participante dos dois setores, 

localisados em minimo dois Paises
Membros ou Associados

 Acima desse

minimo, a 

participação de 

instituições de 

parceiros de 

qualquer pais é 

possivel, 

seguindo as 

regras gerais de 

elegibilidade do 

H2020.



Custos unitarios para cada mes de mobilidade – seguindo as regras
de elegibilidade do H2020*

Max
540 
PM!

Research,
networking, 
training costs

€ 1800

Management and 
indirect costs

€ 700 

Top-up 
allowance

€ 2000 

4.500 € Custo 
Unitario Mensal

* Total de 540 
meses Max

Orçamento Max 
do Projeto: 
2.430.000 €

Deslocamento -
viajem, hospedagem, 
alimentação

Gestão
Pesquisa
Capacitação
Networking 

* Na maioria dos casos, no intercâmbio
com o Brasil, o financiamento da UE é
apenas para o pessoal dos EU/MS (indo 
da EU para Brasil)



• Qualquer entidade jurídica estabelecida num Estado Membro da 
UE ou País Associado, ou num País terceiro:

– Instituições de Pesquisa (publicas ou privadas)

– Industria (incl. PMEs)

– Organizações, Associações, Agencias

– Entidades Governamentais e non-governamentais

– …..

Para Países Industrializados e Países Emergentes – incluído o 
Brasil - a participação é elegível mas com co-financiamento

• Para ERC e Bolsas Individuais – MSCA IF: são elegíveis 
pesquisadores individuais de qualquer nacionalidade, junto com 
as Instituições Anfitriãs estabelecidas num Estado Membro da UE 
ou País Associado 

Elegíbilidade para Participação: 
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Número de Participações em Projetos*

Presented Approved Success Rate

• Dados referentes às chamadas 2014, 2015 & 2016
• Para IF (Global Fellowships) –dados referentes às chamadas 2014-2015)



Assinada pela Embaixadora Ana Paula Zacarias e o Presidente da CONFAP, Professor Sérgio Gargioni, a 
Carta de Intenção tem o objectivo de trocar informações relevantes sobre a participação das 

instituições brasileiras no Programa Horizonte 2020.

Mas também, incentivar as Agências Estaduais de Fomento à Pesquisa (FAP's) a 

financiar as instituições e pesquisadores de seus estados que

estiverem engajados nas propostas seleccionadas pela União Europeia no âmbito do 

programa.

FAPs lançaram as “Guidelines” para incentivar essa participação



• CONFAP/FAPs: “Guidelines for the 
preparation of research proposals 
in collaboration with proposals 
submitted to EU Horizon 2020”
• Finalidade: financiar a parte 

Brasileira, através das FAPs que
lançaram as Guidelines, para 
participação de parceiros em
consorcios com a UE no ambito dos
Editais do H2020

• Participação è aberta na maioria dos programas

• Novas regras do H2020 – na maioria dos editais, os paises
«emergentes» participam com co-financiamento (non-automatic
funding)
• Excepções: quando previsto do edital

• Individual Fellowships e ERC: pesquisadores individuais são elegíveis



http://confap.org.br/news/horizonte-2020/





Onde

encontrar

Informações

& 

Documentos



Participant Portal 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html







https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/regi

ster.html

Para participar nos projetos, todas as organizações devem se cadastrar no Portal 

ECAS: Participant Identification Code (PIC).



Elaboração

de 

Projetos



Seção 1: Informações gerais (incluindo resumo) 

Seção 2: Informações sobre o consórcio

Seção 3: Orçamento e planinla da mobilidade

Seção 4: Assuntos de ética



LISTA DE PARTICIPANTES (incluindo informações dos parceiros não acadêmicos)

1. Sumário

2. Excelência

3. Impacto

4. Implementação

1. Referências

2. Capacidades das Instituições participantes

3. Questões de Etica

4. Cartas de apoido das Instituições parceiras

Limite 30 páginas

Inicio contagem de páginas

Fim contagem de páginas

Parceiros Brasileiros
devem assinar



50% 30% 20%



Apoio



Select 
Country

Select
MSCA

For Brazil:

CONFAP

- Elisa Natola

http://www.confap
.org.br/

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/sup
port/national_contact_points.html

• Contact NCP MSCA: 
horizonte2020@confap.org.br

mailto:horizonte2020@confap.org.br


http://www.net4mobility.eu/eoi.html



 Onde encontrar mais informações:

 Horizon 2020: ec.europa.eu/programmes/horizon2020

 MSCA: ec.europa.eu/msca

 Euraxess: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/links/eurRes/brazil

 ERC: https://erc.europa.eu/funding-and-grants

 IBICT CINT: http://cint.ibict.br

 Onde sumbeter as propostas:

H2020 Participants Portal: ec.europa.eu/research/participants/portal

 Como ser avaliador:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html



Obrigada!
Elisa Natola
• Assessora para a Cooperação 

internacional Brasil-Europa
• Ponto de Contato Nacional Marie 

Sklodowska Curie Actions (MSCA)
horizonte2020@confap.org.br
elisanatola@gmail.com

• Site: confap.org.br
• Fanpage institucional: 

www.facebook.com/confap.org/
• Twitter:
• twitter.com/confapbrasil

mailto:horizonte2020@confap.org.br
mailto:elisanatola@gmail.com
mailto:presidente@confap.org.br
http://www.facebook.com/confap.org/
https://twitter.com/confapbrasil

