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Cooperação internacional em I&I 

Abordagem global para quê?

Manter a abertura na cooperação internacional I&I, promovendo
uma competição justa e a reciprocidade com base em princípios e 

valores

Fortalecer as parcerias multilaterais para encontrar novas soluções
para os desafios da inovação, sustentabilidade, digitalização e saúde

– esforço global para enfrentar desafios globais



Cooperação internacional em I&I 

Como pode ser alcançada?

Modulando a cooperação bilateral em linha com os interesses 
e valores da Europa bem como a sua estratégia de autonomia

Acelerando o desenvolvimento sustentável e inclusivo, e a 
transição para sociedades e economias resilientes e baseadas

no conhecimento nos países de baixo e médio rendimento

Unindo a abordagem e estratégia da Europa, fazendo ações da 
UE, das suas instituições financeiras e dos seus EM



Quem se pode
candidatar ao HE?

PAÍSES DA 
UNIÃO

EUROPEIA

Países 
Associados

Beneficiários

EM, regiões 
ultraperiféricas, 
países e territórios
ultramarinos

Países de 
Baixo e 
médio 

rendimento

Lista de países participantes

Países em 
processo de 
negociação 
para serem 

AC*

Países terceiros
mencionados no 

tópico ou cuja
participação é

essencial

* Se o processo de associação não estiver concluído na altura da 
assinatura do GA, não têm financiamento UE 

List%20of%20Participating%20Countries%20in%20Horizon%20Europe


Quais são os Países Associados?

*

*

* Em processo de negociação. Se o processo de associação não estiver concluído na altura da assinatura do GA, não têm financiamento UE. 



‘Associated partners’

O que são?

• Entidades que 
implementam ações
e tarefas sem
receber
financiamento da UE

• São mencionadas no 
GA mas não o 
assinam (mas 
podem assinar o CA)

Quem?

• Países não
associados, não
elegíveis para 
financiamento

• Países com  
financiamento
complementar (e.g. 
Suíça)

Mecanismo de Financiamento Complementar CFM (E.g. Suíça)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/complementary-funding-mechanisms-in-third-countries_he_en.pdf


Reino Unido

‘While the negotiations are happening, the UK government has guaranteed funding 
for all eligible, successful applicants to Horizon Europe calls with final submission deadlines 
on or before 31 March 2023, this is confirmed in the guarantee guidance (p. 2)’

Suíça

Em processo de associação – participa como beneficiário

País Não Associado – participa como ‘associated partner’ 

‘Project participation: In the non-associated third country mode, researchers 
and innovators in Switzerland can participate to a limited extent in around two 
thirds of the calls for proposals.

Funding: Switzerland provides funding for the participation of its research and 
innovation actors regardless of its participation status in the EU Framework 
Programmes for Research and Innovation.’

Switzerland’s participation

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ukri.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F12%2FUKRI-191222-HorizonEuropeGuaranteeGuidance.pdf&data=05%7C01%7Cnatalia.dias%40ani.pt%7C00b6de9171a645066c6608daf23a97b4%7C0383970c8e6247a8990e9a81506f56f1%7C0%7C0%7C638088631055485978%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fVToS40sLZTEMr9aaxF1yN%2BuOW2ZH9FiRSrAPcnxaL8%3D&reserved=0
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/research-and-innovation/international-cooperation-r-and-i/eu-framework-programmes-for-research/horizon-europe.html/


• Nos Programas de Trabalhos os tópicos que são especificamente relevantes para a  cooperação
internacional estão assinalados (INCO)

• WP 23-24: 22% dos tópicos estão assinalados para INCO; ver Portal F&T– filtro para a 
cooperação internacional

Cooperação internacional direcionada



Cooperação internacional direcionada

This should create a network that could for example include 
participants from EU institutions, Member States, International 
Organisations, partner Countries, NGOs and other 
stakeholders, with a view to be sustainable as a basis for 
exchange beyond the lifetime of the project.



Num número limitado de casos:
• Para projetos relacionados com ativos estratégicos, interesses, autonomia

ou segurança da União Europeia, há um limite à cooperação entre países
elegíveis identificados

• Por razões excecionais e devidamente justificadas, é excluída a participação
de entidades estabelecidas em países elegíveis que sejam direta ou
indiretamente controladas por países terceiros não elegíveis ou por 
entidades de países terceiros não elegíveis em calls específicas, ou tornand
a sua participação sujeita a certas condições definidas no programa de 
trabalhos.

Salvaguarda dos Interesses Europeus
Artigo 22.5



Salvaguarda dos Interesses Europeus

Artigo 22.6 
• Podem ser estabelecidos critérios adicionais de elegibilidade baseados

em requisitos políticos específicos ou na natureza e objetivos da ação, 
incluindo o número e o tipo de entidade e o local onde está
estabelecida.

Artigos 39.6 e 40.4 
• Podem ser introduzidas disposições sobre exploração, divulgação e 

direito de se opor à transferência de propriedade e licenças para 
entidades de países terceiros não associados, de acordo com o interesse 
da UE.



• A cooperação com a China é realizada em consonância com as discussões
em curso sobre o Roteiro Conjunto para o futuro da cooperação UE-China 
em ciência, tecnologia e inovação:

• Pretende-se uma abordagem mais subtil e transacional para a 
colaboração com a China.

• Cooperação em iniciativas emblemáticas de investigação nas áreas da 
Alimentação, Agricultura e Biotecnologia e Alterações Climáticas e 
Biodiversidade. Os participantes chineses serão financiados pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia da República Popular da China.

• O Artigo 22.6 aplica-se para limitar a participação chinesa em ações de 
inovação.

China



• Programa de Trabalhos de 2023-24 - proibição de participação nos
Anexos Gerais do HE:

• Para entidades legais estabelecidas na Rússia, Bielorrúsia ou
em territórios ucranianos não controlados pelo governo
ucraniano
• Há algumas excepções, e.g. bolsas Marie Skłodowska-Curie

Países sob sanção – Rússia e Bielorrússia



• Commission Communication on the Global Approach to research 
and innovation: 

• https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_246
5 

• Horizon Europe: https://ec.europa.eu/info/research-and-
innovation/funding/funding-opportunities/funding- programmes-
and-open-calls/horizon-europe_en

• Commission’s website on international R&I cooperation: 
https://ec.europa.eu/info/research-and-
innovation/strategy/international-cooperation_en

Cooperação Internacional 
Mais info



Obrigada!
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