Lisboa, 02.07.2012
CONVITE

No dia 9 de Julho de2012 a Comissão Europeia adotará o programa de trabalho para 2013
do 7º Programa Quadro para a Investigação. Serão simultaneamente lançados convites à
apresentação de propostas num montante global de 8 mil milhões de euros. O que
envolverá centenas de instituições científicas de toda a União Europeia, que irão
apresentar propostas.
A investigação e a inovação são essenciais para a Europa enfrentar os desafios em áreas
como a segurança alimentar, a saúde e a energia
Este último convite para apresentação de propostas no âmbito do FP7 constituirá uma
ponte para o futuro Programa de Investigação e inovação para o período de 2014 a 2020,
o HORIZON 2020, e terá um foco especial sobre os aspetos regionais e sobre os EstadosMembros com uma participação mais reduzida. Ao nível local, temos por objetivo
alcançar potenciais novos participantes, em especial as PMEs. Os benefícios do
financiamento da investigação e a inovação para o público em geral também serão
destacados.
No quadro da estratégia Europa 2020 e das iniciativas para o crescimento e emprego,
esperamos que o FP7 continue a contribuir para aumentar competitividade europeia.
Neste contexto, a Representação da Comissão Europeia em Portugal, em colaboração
com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, organiza uma sessão de apresentação sobre
o FP7, no dia 9 de Julho às 09h30, dirigida à imprensa e às partes interessadas
(Representação da Comissão Europeia em Portugal, Largo Jean Monnet, nº1-10º,
Lisboa).
Programa:
09.30 Recepção dos participantes
10.00 Abertura da sessão por Luiz Sá Pessoa, Chefe interino da Representação da CE e
pelo Prof. Miguel Seabra, Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia
10.15 Dimensão Nacional, pelo Professor Eduardo Maldonado, Coordenador dos Pontos
de Contacto Nacionais, Gabinete de Promoção do 7º Programa Quadro de Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico
11.00 Coffee-break
11.15 Histórias de sucesso: Professora Nazlin Howell da Universidade de Surrey e Maria
Leonor Nunes do IPIMAR (projeto SECUREFISH) e Jocelyne Demengeot do Instituto
Gulbenkian de Ciência (projecto NAIMIT)
11.45 Apresentação do programa de trabalho do 7º PQ para 2013 por Mario Campolargo,
Diretor na DG CONNECT da Comissão Europeia
12.15 – 13.00 Debate

Agradecemos a confirmação da sua presença por e-mail para:
martha.bremmer@ext.ec.europa.eu ou por telefone para 21 3509811, até às 17h00 do dia
6 de Julho.
Com os melhores cumprimentos

(assinado)
Luiz Sá Pessoa
Chefe de Representação

(assinado)
Prof. Miguel Seabra
Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia
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