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tivadas por exigências industriais em tecnologias 
genéricas e atividades multidisciplinares que res-
pondam aos desafios sociais que a Europa enfrenta. 

Os convites para apresentação de propostas 
podem ser encontrados em: http://ec.europa.
eu/programmes/horizon2020/en/what-hori-
zon-2020. 

CEF Telecom

A iniciativa Connecting Europe Facility 
(CEF) foi implementada em 2013 para deter-
minar as condições, métodos e procedimentos 
de apoio financeiro a projetos nos setores de 
transportes, energia e telecomunicações (CEF 
Telecom). 

Estarão disponíveis cerca de 9,7 milhões de 
euros para financiar projetos no setor das tele-
comunicações, nomeadamente, para serviços 
genéricos de internet (todos os detalhes dispo-
níveis em: http://ec.europa.eu/digital-agenda/
en/connecting-europe-facility). 

Tecnologia na UE: políticas e oportunidades 
de nanciamento
Potenciar negócios através 
das tecnologias digitais: é 
este o foco da Agenda Digital 
Europa 2020, um dos pilares 
centrais da estratégia Europa 
2020 para assegurar um 
crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo. 

O objetivo da  Agenda Digital Europa 2020 
(http://ec.europa.eu/digital-agenda/digital-agen-
da-europe) é aumentar o GDP Europeu em 5% 
nos próximos sete anos, através de um maior 
investimento no setor das Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação, promovendo as compe-
tências de “eSkills”, a inovação no setor público e 
novas condições de acesso à internet, motivando 
ao mesmo tempo a criação de emprego. 

A Agenda Digital é composta por sete 
pilares prioritários (ver caixa) 

Portugal não é indiferente e, na sequência da 
Agenda Digital Europa 2020, aprovou a Agenda 
Portugal Digital (www.portugaldigital.pt), com-
posta por seis áreas de intervenção: acesso à ban-
da larga e ao mercado digital; investigação em 
investimento e desenvolvimento; melhoria da 
literacia, qualificação e inclusão digitais; com-
bate à fraude e à evasão fiscais, contributivas e 
prestacionais; resposta aos desafios societais; em-
preendedorismo e internacionalização do setor 
das TIC, estando previstas várias iniciativas para 
a concretização das prioridades definidas.

ori onte 2020: nanciamento  vista

Os objetivos da UE para a  agenda digital e 
os respetivos financiamentos concretizam-se de 
forma clara no programa-quadro para a Investi-
gação e Inovação. 

Enquanto tecnologia transversal, as TIC têm 
presença nos vários pilares do Horizonte 2020 
desde a excelência científica (em áreas como as 
FET – Future and Emerging Technologies e 
European Research Infrastructures) aos desafios 
societais (com convites de interesse para o setor 
em seis das sete áreas abrangidas por este pilar), 
passando pelo pilar da liderança industrial que 
inclui uma área especialmente dedicada às TIC. 

Nos programas de trabalho para 2014-2015, 
destaque para: pesquisa avançada e contribuições 
tecnológicas das TIC para a inovação e investi-
gação, atividades de investigação e inovação mo-

PILAR Objetivos dos Pilares Prioritários da Agenda Digital

Pilar 1

Um mercado único digital vibrante (para diminuir as múltiplas 
barreiras que ainda bloqueiam o livre fluxo de serviços online e 
entretenimento através das fronteiras nacionais) 

Pilar 2
Interoperabilidade e padrões (normalização de padrões de 
interoperabilidade)

Pilar 3
Confiança e segurança (reforço da segurança em matéria de redes e 
informação)

Pilar 4

Acesso rápido e ultrarrápido à Internet (novos serviços, como a 
televisão de alta definição ou videoconferência necessitam de acesso à 
Internet muito mais rápido do que o geralmente disponível na Europa)

Pilar 5

Investigação e inovação (mobilização de mais investimento privado 
na investigação e inovação das TIC, reforçar a coordenação e a partilha 
de recursos e novas medidas para o acesso "leve e rápido" a fundos de 
investigação da UE no domínio das TIC. Apoio financeiro às estruturas 
de investigação conjunta no domínio das TIC e polos de inovação)

Pilar 6

Melhorar a literacia digital, competências e inclusão (na sequência de 
dados recolhidos pela Comissão Europeia que comprovaram que, em 
2010, 30% dos europeus nunca utilizaram a internet) 

Pilar 7

Benefícios proporcionados pelas TIC à sociedade europeia (as 
tecnologias digitais têm um enorme potencial para beneficiar o 
quotidiano e responder aos desafios sociais)

INESC: o exemplo da experiência

O INESC TEC, Instituto de Engenharia de 
Sistemas e Computadores da Universidade 
do Porto, participou já em mais de cem pro-
jetos com resultados relevantes para as em-
presas nacionais, sobretudo na Investigação 
e Desenvolvimento Tecnológico. No âmbito 
do 7º Programa-Quadro (2007 a 2013), o 
INESC TEC participou em 40 projetos, ten-
do coordenado iniciativas como: EXPLORE 
- Extended Exploitation Of European Rese-
arch Projects Knowledge And Results; FO-
CUS - Advances in FOrestry Control and aU-
tomation Systems in Europe; Net-Challenge 
- Innovative networks of SMEs for complex 
products manufacturing.

“A realização de projetos de grande di-
mensão e impacto, a colaboração com em-
presas líderes a nível europeu, o desenvol-
vimento de redes e parcerias num contexto 
de internacionalização e a elevada simplici-
dade processual nas fases de candidatura e 
de execução resultaram numa experiência 
extremamente positiva”, conclui Luís Car-
neiro, responsável do Centro de Engenharia 
de Sistemas Empresariais do INESC TEC.
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