
 
Horizonte Europa: o investimento da UE para a
ciência (infografias)
 
O programa de investigação da UE continuará a apoiar os progressos científicos para
ajudar a UE a recuperar da COVID-19 e a tornar-se mais verde e digital.
 
O Horizonte Europa é o programa da União Europeia (UE) que financia a investigação e a
inovação e é dotado de um orçamento total superior a 95 mil milhões de euros para o período
de 2021 a 2027. No âmbito das negociações sobre o orçamento de longo prazo da UE, os
eurodeputados garantiram uma parcela adicional de 4 mil milhões de euros para este
programa. Descubra o que é coberto por este montante através das nossas infografias
 
As principais metas do Horizonte Europa objetivos consistem em reforçar a ciência e a
tecnologia, promover a competitividade industrial e implementar os objetivos de
desenvolvimento sustentável ao nível da UE.
 
A pandemia da COVID-19 demonstrou com bastante evidência que a investigação e a inovação
são motores de relevo da recuperação económica. Foram mobilizadas centenas de milhões de
euros em projetos de investigação sobre o coronavírus ao abrigo do anterior programa de
financiamento da UE para a ciência, o Horizonte 2020. O novo programa continuará a apoiar a
investigação no domínio da saúde e a ajudar os sistemas de saúde da UE a prepararem-se
para futuras crises.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/quadro-financeiro-plurianual/20200131STO71519/o-orcamento-de-longo-prazo-da-ue-explicado-de-uma-forma-simples
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/financing-innovation_pt
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/vacinas-contra-a-covid-19/20200323STO75619/a-acao-da-ue-em-materia-de-vacinas-e-tratamentos-contra-a-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/vacinas-contra-a-covid-19/20200323STO75619/a-acao-da-ue-em-materia-de-vacinas-e-tratamentos-contra-a-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/quadro-financeiro-plurianual/20200604STO80507/ameacas-a-saude-reforcar-preparacao-e-gestao-de-crise-da-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/quadro-financeiro-plurianual/20200604STO80507/ameacas-a-saude-reforcar-preparacao-e-gestao-de-crise-da-ue


O novo programa europeu de financiamento da investigação financiará as transições digital e
verde, ajudando especificamente: a indústria na sua descarbonização; a reduzir a dependência
dos combustíveis fósseis; e, a garantir que a recuperação face à COVID-19 priorize o clima.

Uma infografia que define o programa Horizonte Europa e as suas áreas de ação
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20210414STO02010/transformacao-digital-importancia-beneficios-e-politica-da-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/a-resposta-da-ue-ao-coronavirus/20200429STO78172/covid-19-plano-de-recuperacao-da-ue-deve-priorizar-o-clima


•
•
•
•
•

O Horizonte Europa inclui igualmente uma dotação específica para as indústrias criativas e
culturais que foram devastadas pela pandemia. O programa de investigação incidirá em cinco
domínios prioritários:
 

acelerar a transição para uma Europa preparada e resiliente em matéria de clima 
encontrar uma cura para o cancro 
criar 100 cidades inteligentes e com impacto neutro no clima até 2030 
regenerar os nossos oceanos e águas até 2030 
garantir que, até 2030, pelo menos 75% dos solos da UE são saudáveis
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/a-resposta-da-ue-ao-coronavirus/20200910STO86854/covid-19-eurodeputados-querem-apoio-especifico-para-a-cultura
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/a-resposta-da-ue-ao-coronavirus/20200910STO86854/covid-19-eurodeputados-querem-apoio-especifico-para-a-cultura


O orçamento para o Horizonte Europa será distribuído por quatro pilares. O primeiro centra-se
no apoio e no reforço do talento europeu em investigação e inovação. O segundo pilar garante
financiamento para a ciência que aborda os desafios globais ligados às cinco áreas prioritárias.
O terceiro pilar apoia o empreendedorismo orientado para a investigação, enquanto o quarto

Uma infografia detalhada que explica o programa Horizonte Europa e o orçamento atribuído a cada um dos seus pilares
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pilar canaliza verbas para as redes de investigação e a colaboração.
 
O Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) e o Conselho Europeu da Inovação (EIC)
são ambos financiados através do programa Horizonte Europa. O EIT ajuda a reduzir o fosso
entre a investigação e o mercado, tornando assim a Europa mais inovadora. O EIC pretende
apoiar tecnologias inovadoras e inovações revolucionárias, através da criação de novos
mercados e de uma ampliação dos existentes à escala internacional.
 
O Parlamento aprovou o programa Horizonte Europa e o seu pacote orçamental durante a
sessão plenária de abril de 2021.
 
Para saber mais
Parlamento Europeu melhora regime de inovação "do laboratório ao mercado" (27-04-2021,
EN)
Investigação: eurodeputados chegam a acordo com Conselho sobre o programa Horizonte
Europa (11-12-2020, EN)
Progresso legislativo relativo ao Horizonte Europa para 2021-2027 (EN)
Progresso legislativo relativo a este programa como parte da prioridade da CE 'uma Europa
preparada para a era digital' (EN)
Procedimento legislativo: Programa-Quadro de Investigação e Inovação 'Horizonte Europa'
para 2021-2027 (EN)
Procedimento legislativo: Programa específico de execução do Programa-Quadro de
Investigação e Inovação  'Horizonte Europa' para 2021-2027 (EN)
Procedimento legislativo: Programa Estratégico de Inovação do Instituto Europeu de Inovação
e Tecnologia (EIT) para o período 2021-2027 (EN)
Procedimento legislativo: Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia  (EIT, reformulação, EN)

Artigo

PT Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

5 I 5

https://eit.europa.eu/pt/in-your-language
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210126IPR96417/european-institute-of-technology-agreement-with-council
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210126IPR96417/european-institute-of-technology-agreement-with-council
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210422IPR02604/eurodeputados-aprovam-o-programa-de-investigacao-e-inovacao-horizonte-europa
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210422IPR02629/parliament-upgrades-lab-to-market-innovation-scheme
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210422IPR02629/parliament-upgrades-lab-to-market-innovation-scheme
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201207IPR93246/research-meps-reach-deal-with-council-on-horizon-europe-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201207IPR93246/research-meps-reach-deal-with-council-on-horizon-europe-programme
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-horizon-europe-fp
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-horizon-europe-missions
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-horizon-europe-missions
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0224(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0224(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0225(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0225(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0152(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0152(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0151(COD)&l=en

