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Simplificar a participação nos programas-quadro da UE - um percurso constante 

A simplificação dos programas-quadro da UE tem sido o tema de um debate em curso que 
data quase desde do início das atividades de financiamento da investigação da União.   Nos 
últimos dois anos, o Parlamento instou repetidamente a Comissão a dar um salto qualitativo 
no que respeita à simplificação, de forma a melhorar, acima de tudo, o acesso das partes 
interessadas ao financiamento da investigação e inovação da UE e a promover a atratividade 
dos programas.  Nos relatórios parlamentares sobre a avaliação intercalar do 7.º PQ 
(2011/2043(INI)), subordinado ao tema "Simplificar a execução dos programas-quadro de 
investigação" (2010/2079(INI)) e sobre o Livro Verde intitulado "Dos Desafios às 
Oportunidades" (2011/2107(INI)), foram feitas várias recomendações e propostas concretas 
que têm agora de ser integradas na legislação do Horizonte 2020. 

Além da racionalização do panorama do financiamento da investigação a nível da UE, a parte 
mais significativa das possibilidades de simplificação pode ser alcançada através de uma 
conceção adequada das disposições previstas no Regulamento Financeiro e nas Regras de 
Participação (RdP). Neste contexto, o relator gostaria de sublinhar novamente a importância 
de definir um Regulamento Financeiro simplificado e mais coerente, o que atualmente é 
objeto do trílogo entre o Parlamento, a Comissão e o Conselho. O relator espera que as 
medidas de simplificação solicitadas pelo Parlamento, em especial as que visam a 
simplificação das disposições relevantes em matéria de financiamento da investigação e 
inovação, sejam plenamente aplicadas.

A este respeito, o relator saúda a "Agenda de simplificação para o QFP 2014-2020" 
(COM(2012)0042), que evidencia claramente um forte compromisso da Comissão 
relativamente à simplificação. O relator acredita que o processo decisório pode ser apoiado 
pelo plano da Comissão de criar um painel de avaliação, com vista a acompanhar os 
progressos realizados no âmbito da execução do programa de simplificação. Contudo, o 
relator espera sinceramente que a intenção da Comissão de "defender rigorosamente as 
propostas de simplificação identificadas" não prejudique a obrigação jurídica do Parlamento e 
da Comissão de alcançar uma verdadeira simplificação em benefício da comunidade de 
investigação.

Um salto qualitativo na simplificação - objetivo alcançado?

O relator acolhe com satisfação a proposta da Comissão sobre “Regras de participação e 
difusão dos resultados no HORIZONTE 2020” como um importante passo em frente ao 
responder às necessidades urgentes da comunidade da investigação na área do Financiamento 
da Investigação e Inovação da UE. Louva, sobretudo, os seguintes aspetos:

 Um conjunto único de regras aplicáveis ao financiamento de todas ações 
empreendidas pelos participantes no âmbito do H2020, incluindo a Euratom, 
independentemente do organismo de financiamento; 

 Requisitos reduzidos em termos dos sistemas de registo de tempo de trabalho (não é 
necessário um registo de tempo de trabalho para pessoas que trabalham 
exclusivamente para a ação (Art. 25.º RdP H2020), tabelas de custos unitários para 
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proprietários de PME e outras pessoas singulares (Art. 26.º RdP H2020) etc.);

 Uma aceitação mais ampla das práticas contabilísticas habituais dos beneficiários; 

 A inclusão do IVA na definição dos custos elegíveis;   

 Uma plataforma informática única e de fácil utilização que proporcione um balcão 
único para os participantes;

 Igualdade de tratamento dos requerentes, independentemente do seu local de 
estabelecimento e domínio de atividade (Art. 6.º RfP H2020);

Há, contudo, vários pormenores da proposta da Comissão demasiado vagos ou controversos 
que têm ser, consequentemente, alvo de um debate mais aprofundado. Segue-se um conjunto 
de questões que, na opinião do relator, deve ser reexaminado no próximo debate.

Uma taxa de financiamento única para todos os participantes

A proposta de uma taxa única de reembolso, aplicável a todos os participantes e divergindo 
apenas de acordo com o tipo de atividade - 100+20 % para atividades de investigação ou 
70+20% para atividades próximas do mercado - aparenta ser um passo geral para a 
simplificação da gestão dos programas. As suas implicações concretas para os requerentes e 
beneficiários são, todavia, ambíguos e carecem de maior clarificação. 

A reação de alguns dos maiores organismos de investigação já demonstrou que as taxas de 
financiamento propostas teriam um impacto divergente no nível geral de financiamento, 
dependendo da dimensão da instituição, da natureza das atividades e do nível dos custos 
indiretos. Neste sentido, solicita-se à Comissão que elabore um conjunto de modelos de 
cálculo que indique o possível impacto dos mecanismos de financiamento propostos para os 
participantes do programa e que sirva como base para possíveis alterações futuras neste 
campo.

A possibilidade de criar no modelo geral uma hipótese de não-participação (opt-out) para 
certos envolvidos, como as OIT sem fins lucrativos ou as universidades que já tenham 
adotado um sistema de contabilidade dos custos, deve ser, de facto, considerada para que 
possam ser reembolsados de acordo com os seus custos diretos e indiretos efetivos.

Importa igualmente notar que a proposta apenas estabelece uma taxa máxima de 
financiamento, deixando aberta a possibilidade de os programas de trabalho estabelecerem 
limites de financiamento inferiores para os custos totais elegíveis. Dada a importância que as 
taxas de financiamento exatamente definidas têm para potenciais participantes, torna-se 
necessário reduzir tal imprecisão e definir regras claras em matéria de taxas máximas de 
financiamento. 

Uma taxa de financiamento inferior pode ser adequada para ações indiretas com uma forte 
participação industrial ou em áreas em que está previsto o apoio dos novos instrumentos 
financeiros. As regras de financiamento devem incluir a possibilidade de utilizar uma 
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abordagem multifundos. Este tipo de abordagem é especialmente recomendável para projetos 
que envolvam atividades de demonstração em larga escala e que requerem importantes 
recursos financeiros.

Inovação em matéria de financiamento

Proceder a uma distinção entre o nível de financiamento nas atividades de investigação, por 
um lado, e as atividades próximas do mercado, por outro, é, de um modo geral, uma 
disposição razoável. No entanto, recomenda-se fortemente uma definição mais detalhada 
destas atividades orientadas para o mercado (Art. 22.º RdP H2020), às quais deve ser aplicada 
uma taxa de reembolso de 70+20%, a fim de evitar possíveis interpretações erradas das 
regras. 

Ademais, o relator gostaria que fosse clarificado o conceito de "inovação" que a Comissão 
pretende adotar no futuro. 

Não obstante, a distinção clara entre as atividades de investigação e as de inovação (próximas 
do mercado), desencadeou reações de incompreensão e incerteza na comunidade da
investigação. De modo a promover a inovação em todos os setores e ao longo de toda a cadeia 
de inovação, é necessário prever uma combinação de diferentes atividades num mesmo 
projeto e permitir igualmente diferentes taxas de financiamento para diferentes pacotes de 
trabalho. A proposta atual é lamentavelmente vaga no que respeita este assunto e requer uma 
maior clareza jurídica. A este respeito também cumpre verificar se tais disposições podem 
resultar num processo mais complexo no que toca à criação de consórcios ou à gestão dos 
projetos.

Os novos instrumentos propostos - especialmente os prémios de incentivo, bem como os 
instrumentos financeiros que resultaram do antigo Mecanismo de Financiamento com Partilha 
de Riscos (MFPR) - ainda necessitam uma clarificação jurídica no que diz respeito à sua 
aplicação. Os instrumentos novos e os existentes devem ser racionalizados. 

O relator gostaria de salientar, mais uma vez, que o "tempo" será o fator crucial caso a União 
pretenda realmente libertar o potencial de investigação da Europa. Uma redução significativa 
do "prazo de atribuição" e do "prazo de pagamento" médio das subvenções deve permanecer 
um dos objetivos mais importantes do programa de simplificação - não apenas para reduzir os 
encargos administrativos e a espera incerta demasiado longa para os requerentes, mas também 
para, realmente, possibilitar que os investigadores inovem. Isto aplica-se em especial às PME.

Alargar a participação

PME e empresas médias

O relator saúda o facto de algumas regras específicas visarem o aumento da participação das 
PME (por exemplo, Art. 26.º, Art. 47.º etc., RdP H2020). Especialmente no caso dos 
programas do Horizonte 2020 que se destinam a satisfazer as necessidades de financiamento 
das PME, deve ser assegurada uma certa flexibilidade de forma a dar resposta às condições 
especiais sob as quais as PME realizam atividades de investigação e inovação. É 
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indispensável poder tomar medidas específicas para reduzir significativamente o "prazo de 
atribuição" e o "prazo de pagamento" de subvenções em decisões em que os participantes são,  
principalmente, PME.  

Uma questão específica que o relator gostaria de abordar é o papel especial que as médias 
empresas (250 a 500 trabalhadores) desempenham no panorama da inovação da União. As 
estatísticas mostram que estas médias empresas, cujo limiar de efetivos ultrapassa o das PME, 
são atualmente a força motriz por detrás da inovação na Europa. Os instrumentos de 
financiamento do Horizonte 2020 devem, por conseguinte, prever medidas adequadas para 
libertar todo o potencial de inovação destas empresas. 

"Via de excelência"

A questão das regiões e dos Estados-Membros sub-representados, intimamente associada à 
necessidade de simplificação, tem estado muito presente nos debates relativos ao 7.º PQ. O 
Horizonte 2020 será o primeiro programa-quadro da UE concebido de forma a resolver este 
problema e libertar plenamente o potencial de IDT de todos os Estados-Membros e de todas 
as regiões da UE. Um programa de simplificação empenhado, um conjunto de instrumentos 
adequados, sinergias generalizadas com os fundos estruturais e outros programas pertinentes 
da UE, bem como um conjunto coerente de medidas de acompanhamento, contribuirão para a 
construção de uma "via de excelência" para os sub-representados do atual programa. O relator 
está bem ciente do facto de que as medidas específicas desta "via de excelência" terão de ser 
implementadas em conformidade com as Regras de Participação de modo a refletir as 
disposições ainda por introduzir em outros atos jurídicos do pacote Horizonte 2020. A fim de 
aumentar as sinergias e complementaridades entre o Horizonte 2020, os fundos estruturais e 
outros programas relevantes da UE, será necessário harmonizar as regras de participação em 
todos os programas em questão.

Cooperação internacional

O relator está convencido de que a mudança de paradigma pretendida rumo à inovação não 
poderá ter sucesso sem um envolvimento alargado e estratégico da comunidade de 
investigação internacional. Para os parceiros heterogéneos da UE como a África do Sul, por 
um lado, e a Coreia do Sul, por outro, o panorama de financiamento da UE é igualmente 
inacessível. A redução substancial dos encargos administrativos, bem como a redução do 
"prazo de atribuição" e do "prazo de pagamento" de subvenções são, neste sentido, também os 
requisitos para atrair excelentes investigadores em todo o mundo.

Divulgação dos resultados

As regras sobre os direitos de propriedade intelectual baseiam-se em grande medida nas 
regras existentes do 7.º PQ e o relator felicita esta mesma continuidade. Uma forte ênfase na 
exploração e difusão dos trabalhos também é coerente com os objetivos gerais do programa 
Horizonte 2020. O relator acredita que, por princípio, o acesso livre, as fontes de acesso 
aberto e o registo de patentes são instrumentos adequados para difundir e promover os 
resultados, mas seria muito vantajoso um nível elevado de sensibilização para os direitos de 
propriedade intelectual e a respetiva assistência. 
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As regras sobre os direitos de propriedade intelectual devem ser mais coerentes ao longo de 
todo o Horizonte 2020. As convenções de subvenção têm de regular vários pormenores, a fim 
de preservar a flexibilidade do quadro regulamentar. Aconselha-se, porém, uma certa 
precaução para evitar a desintegração dos termos e condições gerais. 

Relativamente aos novos instrumentos de financiamento, como os contratos pré-comerciais ou 
os contratos públicos para soluções inovadoras, é necessária uma maior clarificação jurídica, 
visto a experiência com o financiamento público destas atividades ser muito reduzida na 
maioria dos setores. No que respeita às PPP, por exemplo, deve ser concebido um conjunto de 
condições partilhadas, aplicável tanto às PPP novas como às existentes, que possa incluir os 
DPI nos contratos públicos e nos direitos de acesso e possibilitar, assim, a entrada no 
programa-quadro de participantes novos ou de menor dimensão.    

Síntese

Um conjunto de regras simples, claro e coerente para a participação e difusão de resultados no 
âmbito do Horizonte 2020 é a chave para o sucesso da implementação de todo o programa-
quadro. 

A fim de atingir os objetivos estabelecidos pelo Parlamento em relatórios anteriores e de 
satisfazer as exigências pertinentes levantadas na comunidade da investigação, teremos de 
alcançar um equilíbrio adequado entre quatro princípios cruciais. São estes o da simplificação, 
da responsabilização, da flexibilidade e da fiabilidade - o êxito da implementação do 
Horizonte 2020 dependerá, em grande medida, do cumprimento e do equilíbrio destes 
princípios. 


