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▪ Aspetos Legais e Financeiros 

▪ Template da Proposta

▪ Third parties

▪ Lump Sum 



Aspetos legais e 
financeiros 



Regras de Participação do Horizonte Europa  – Contexto
Regulamento 

Financeiro 

▪Maior nº de remissões para este 
regulamento, 

▪Possibilidade de atribuir blended
finance e reimbursable grants, 

Regras de Participação 
Horizonte Europa

Work Programme

Model Grant 
Agreement

▪ E-Grants – gestão 
contratual 
eletrónica

Mesmo modelo de Grant
agreement para todos os 

projetos geridos diretamente 
pela CE



Condições de Participação

▪ CONDIÇÃO MÍNIMA – 3 entidades jurídicas, independentes entre si de 3 estados 
membros ou países associados 
▪ Pelo menos um estado membro (artigo 18º RfP) 

▪ CONDIÇÕES ADICIONAIS - Estabelecidas pelo Programas de Trabalho (WP) e/ou 
Programas Específicos  
▪ WP pode limitar participação de países 
▪ Uso de diferentes formas de financiamento
▪ Taxa de financiamento 

Novidade



Países terceiros 

List of Participating Countries in Horizon Europe
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-
2027/common/guidance/list-3rd-country-
participation_horizon-euratom_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf


Condições de Participação – artigo 22.5 

▪ 5. No que diz respeito às ações relacionadas com os ativos
estratégicos, os interesses, a autonomia ou a segurança da
União, o programa de trabalho pode prever que a participação

se possa limitar a entidades jurídicas estabelecidas
exclusivamente nos Estados-Membros, ou a entidades
jurídicas estabelecidas em determinados países associados ou
outros países terceiros para além das que estão estabelecidas
nos Estados-Membros.

Novidade



Blind Evaluation
Novidade

Article 28 Award criteria and selection
1.A proposal shall be evaluated on the basis of the following award criteria:
(a)excellence;
(b)impact;
(c)quality and efficiency of the implementation.
…
4. The Commission and other funding bodies shall take  into account the 
possibility of a  two-stage  submission and evaluation procedure and where 
appropriate, anonymised proposals may  be evaluated during the first stage 
of evaluation based on one or more of the award criteria referred to in 
paragraph 1.



Blind Evaluation

▪ Concursos de 2 fases
▪ 1ª Fase não é apresentada a parte A do projeto e na parte B não se pode identificar

os beneficiários

Novidade

Applicants submitting a proposal under the blind
evaluation pilot must not disclose their:
• organisation names, 
• acronyms, 
• logos nor
• names of personnel in Part B of their first-stage application.

Part B
● If proposals include any identification of the 
applicant in Part B, the proposal will be declared 
inadmissible and will be rejected



AGA – Annotated Grant Agreement



Formas de financiamento 

Outras formas de financiamento:

▪ Reimbursable advance

▪ Equity/Blended Finance

▪ Prémios 

Custos reais

Custos unitários 

Lump Sum 

Flat rate

Novidade



Taxas de Financiamento

Esquema de financiamento Taxa de financiamento 

Ação de Investigação e Inovação (RIA) Até 100%

Ação de Inovação (IA) Até 70%

Ação de coordenação e suporte (CSA) Até 100%

Ação Marie Skłodowska-Curie Até 100%

Ação ERC Até 100%

Ação PCP Até 100%

Ação PPI Até 50%

Ação de inovação e implementação no mercado Até 70%

25% 
Custos indiretos

Novidade



Categorias de Custo 

Custos com pessoal 

Subcontratação 

Compras de bens e serviços

Outras categorias de custo

Custos indiretos 

Novidade



Third parties



Third parties no Horizonte Europa 

Cascade Funding 



Third parties desenvolvendo trabalho para a ação 



Template da proposta 



Tabela 3 – Orçamento 
Página 15 – Budget 



Diferenças entre o template HE e H2020 

Página 10 
Links with other participants → Apenas no caso de existirem relações de controle

Página 12 
Apenas dedicado a investigadores de acordo com a definição do Manual de Frascati



Custos com pessoal – Person Months



Lump Sum 



Lump Sum
Novidade



Redação proposta Lump Sum 

▪ Parte B mantém se igual

▪ Atividades detalhadas por Work Package

▪ Orçamento detalhado de acordo com o excel

▪ Estimativas de orçamento geram o orçamento por beneficiário (ou affiliated entity) e por work

package 

▪ Estimativas serão avaliadas sob o principio da razoabilidade tendo por base as praticas da instituição e 

o nível de custos apresentados por esta

▪ Regras de elegibilidade do HE aplicam-se nesta fase 



Principios básicos Lump Sum 
▪ Pagamentos são desencadeados nos períodos de reporte estabelecidos no GA pela finalização de um 

work package 

▪ Uma atividade não é um work package (WP)

▪ Uma tarefa não é um WP

▪ Percentagem de implementação não é um WP

▪ WP com a duração maior (Gestão, disseminação e exploração) podem ser divididos por vários WP de 

acordo com os períodos de reporte. 

▪ Orçamento detalhado de acordo com o excel

▪ Estimativas de orçamento geram o orçamento por beneficiário (ou affiliated entity) e por work package 



Folha de cálculo Lump Sum 



Folha de cálculo Lump Sum – Amortização  



Folha de cálculo Lump Sum – Anexo 2  



Gestão do Projeto - Funding and tenders Portal 



Links úteis:
▪ Site DPI-ANI
https://pq-ue.ani.pt/

▪ Site PERIN
https://perin.pt/

▪ Funding & tenders Portal 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home

Lump Sum 
• https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon/lump-sum

▪ Horizon Europe Programme Guide 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf

▪ Regulamento Financeiro 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-
11e8-9424-01aa75ed71a1

https://pq-ue.ani.pt/
https://perin.pt/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon/lump-sum
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1


Delegado Nacional e NCP - Assuntos Legais e Financeiros e EIC 
MGA National  Expert
National Representative  - EIT 
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