GABINETE DE PROMOÇÃO DO PROGRAMA QUADRO
INVESTIGAÇÃO EM BENEFÍCIO DAS PME
O 7.º Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico
O 7.º Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (7ºPQ ou FP7 sigla em inglês) é
o principal instrumento para financiar a investigação na Europa, e estará em vigor de 2007 a 2013, com
um orçamento superior a 50 mil milhões de euros.
O FP7 apoia a investigação em áreas prioritárias e o seu principal objetivo é tornar ou manter a União
Europeia na posição de líder mundial nesses sectores.
Investigação em Benefício das PME

Objetivo

Reforçar as capacidades de inovação das PME Europeias, a grande maioria das quais não tem meios
próprios de I&DT, com vista ao desenvolvimento de novos produtos e processos e ao acesso a novos
mercados, através de:

recurso à investigação externa;

aquisição de know-how tecnológico;

participação em redes tecnológicas europeias.
Tipo de projetos



Investigação para as PME (antigos projetos CRAFT) – Projetos que visam a solução de problemas
tecnológicos atuais das PME, ou a exploração de novas trajetórias tecnológicas. São promovidos por
um grupo de pelo menos 3 PME de diferentes Estados Membros ou Associados que subcontratam as
atividades de investigação a entidades terceiras (pagas a 100% pela CE).



Investigação para Associações de PME (antigos projetos de “Investigação Coletiva”) – Projetos
que visam resolver problemas tecnológicos comuns a um grande grupo de PME. São promovidos por,
pelo menos 3 Associações Nacionais ou 1 Europeia que subcontratam as atividades de investigação
ao exterior e promovem a disseminação e internalização dos resultados junto das PME suas
associadas.



Atividades de Demonstração – Projetos que visam demonstrar a viabilidade de uma nova solução
(resultante de um projeto de investigação bem sucedido) que oferece uma potencial vantagem
económica mas que não possa ser comercializada sem algum desenvolvimento tecnológico (ex:
testes de protótipos, estudos de scale-up, verificação e implementação do desempenho de novas
soluções técnicas). São promovidos por, pelo menos 3 entidades independentes estabelecidas em 2
Estados Membro ou Países Associados, sendo que 2 têm de ser PME independentes de 2 Estados
Membro ou Países Associados, que tenham participado em conjunto nos concursos do tema –
Investigação em Benefício das PME do 7ºPQ.

Estes projetos podem ser apresentados em qualquer domínio da C&T desde que o tema seja
relevante para as PME envolvidas e tenha forte impacte económico.
O orçamento total para a “Investigação em Benefício das PME” é de 1336 milhões de euros, até
2013.

Concursos para apresentação de propostas:
Os últimos concursos no âmbito da “Investigação em Benefício das PME” encerraram a 15 de Novembro
de 2012. Não está prevista a abertura de novos concursos até ao final do 7ºPQ. Haverá um novo
esquema de apoio às PME no âmbito do próximo PQ, o Horizonte 2020 (2014-2020), cujos
detalhes serão divulgados durante 2013.
O Gabinete de Promoção do 7.º Programa-Quadro de I&DT
O Gabinete de Promoção do 7.º Programa-Quadro de I&DT (GPPQ), criado em 2007, coordena a rede de
Pontos de Contacto Nacionais do 7ºPQ, cobrindo todas as suas áreas. Esta rede foi criada para:
• Difundir informação e documentação sobre o 7º PQ
• Organizar atividades de promoção do 7º PQ (info-days, seminários, conferências)
• Apoiar a preparação e submissão de candidaturas ao 7º PQ
• Identificar parceiros estratégicos nacionais e de outros países para colaboração em projetos do 7º PQ
(Partner Search)
Para mais informações sobre esta ação específica para PME, e como participar, contacte os Pontos
de Contacto Nacional (NCP) para esta área:
Marta Candeias (marta.candeias@fct.pt); +351 21 391 76 49
Alexandre Marques (alexandre.marques@fct.pt) ; +351 21 391 76 45

Mais informações:

WWW.GPPQ.FCT.PT
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