
Atualização de informações sobre o Desafio Societal Bioeconomia (DS2), 
a área da Biotecnologia do Programa Horizonte 2020 e ainda sobre a Bio-
Based Industries Joint Undertaking (JTI BBI) 
  
ORIENTAÇÕES PARA OS PROGRAMAS DE TRABALHO (2018-2020): 
  
·         Já se iniciaram os preparativos para o Programa de Trabalho 2018-2020 (WP 2018-20), 
que será o último no âmbito do Programa Horizonte 2020. Foram lançadas diversas consultas a 
stakeholders e promovidas discussões sobre prioridades com os Estados Membros ao nível do 
Comité de Programa. Os resultados de todos estes contributos encontram-se refletidos em 
documentos de trabalho informais (Scoping Papers), 17 temáticos e um mais abrangente que 
apresenta a estratégia global (Strategic Programme Overarching Document). As discussões 
sobre os conteúdos do Programa de Trabalho 2018-20 irão continuar a decorrer até Junho, 
estando prevista a sua adoção e publicação em Outubro de 2017. Recomendamos que 
mantenham um contacto próximo com os NCPs de modo a acompanhar todo o processo e 
ajudar a contribuir para a fundamentação da posição nacional a defender em sede de comité. 
  
·         Mais informação sobre a preparação do WP 2018-20 encontra-se disponível AQUI. 
  
H2020 - DESAFIO SOCIETAL BIOECONOMIA (DS2) 
  
·         Encerraram no passado dia 14 de Fevereiro os concursos 2017 do DS2 (calls single-stage 
e 1ª fase das calls two-stage). As estatísticas de participação, por tópico, encontram-se 
disponíveis no Portal do Participante nas páginas de cada concurso, assim como as datas 
previsíveis para a comunicação dos resultados (‘Call updates’):  
Ø Call SFS: foram submetidas um total de 139 propostas na call single-stage e 338 na call two-
stage 
Ø Call BG: foram submetidas um total de 54 propostas na call single-stage  
Ø Call RUR: foram submetidas um total de 62 propostas na call single-stage e 87 na call two-
stage 
Ø Call BB: foram submetidas um total de 25 propostas na call single-stage e 7 na call two-
stage 
  
·         No caso dos tópicos two-stage (apenas RIA), só as propostas que passarem na 1ª fase 
serão convidadas a submeter uma proposta completa na 2ª fase até 13/09/2017. 
 
 
Tendo em vista assegurar o acompanhamento das candidaturas submetidas, vimos solicitar 
o preenchimento online de um inquérito de participação. Como habitualmente o GPPQ 
assegurará a confidencialidade de toda a informação que nos disponibilizarem. 
  
 
H2020 – BIOTECNOLOGIA (Programa NMBP) 
  
·         Já foram anunciados aos participantes os resultados os resultados da 1ª fase da call 
H2020-BIOTEC-2017-two stage. Convidamos os participantes nacionais nas propostas que 
passaram à 2ª fase a manter um contacto próximo com o GPPQ tendo em vista a preparação 
das propostas completas que deverão ser submetidas até 4/05/2017.  
  
·         Conforme já foi anunciado, está previsto para Abril um workshop específico para estes 
participantes, que irão ser contactados diretamente no decorrer dos próximos dias. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/stratprog_overarching_version_for_publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BB-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/des
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyEeC_7AnPmKpmitq9nu4zl-l2Bh_2QrzUVI7NQuX4L3s46Q/viewform


  

    BBI JU 
  
·         Encontra-se disponível no site da BBI JU o Annual Work Plan 2017 da Bio-Based 
Industries Joint Undertaking (BBI JU), cujo concurso deverá ser oficialmente publicado no dia 
11 de Abril com deadline no dia 7 de Setembro. Serão disponibilizadas mais informações (guia 
do candidato, FAQs, etc) aquando da publicação do concurso. 
Para este concurso está previsto um Info Day & Brokerage Event em Bruxelas no dia 28 de 
Abril de 2017. 
  
·         Está também prevista a organização de um Info Day nacional com a presença de um 
project officer da BBI no dia 8 de Junho, em Lisboa. 
  
·         Recordamos que está a decorrer até 10 Março 2017 a consulta pública lançada pela 
Comissão Europeia: "Interim evaluation of the Joint Undertakings operating under Horizon 
2020". Esta consulta inclui preguntas sobre as 7 JU em curso (Joint Undertaking) entre as quais 
se inclui a JTI BBI. O objetivo desta consulta é recolher informações sobre diferentes aspetos 
da implementação das JTIs no âmbito do Horizonte 2020 no período de 2014 a 2016. Seria 
muito importante que a comunidade nacional que já concorreu aos concursos da BBI 
manifestasse aqui a sua opinião.  
  
CALLS NO ÂMBITO DAS ERA-NETs: 
  
·         ERA-NET COFUND MarTERA – Pré-propostas até 31 Março 2017 (17h, hora Bruxelas) 
  
·         ERA-NET Cofund LEAP-AGRI: Já foi feito o pré-anúncio de um concurso euro-africano 
para projetos colaborativos nos seguintes temas: agricultura sustentável; agricultura e 
sistemas agro-alimentares; expansão e melhoria dos mercados e comércio agro-alimentar. 
  
·         Mais informações sobre as ERA-NETs em que a FCT participa estão disponíveis no site da 
FCT. 
  
OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES: 
  
·         EIP-AGRI: Foi publicado concurso para especialistas para 2 novos Focus Groups: “New 
forest practices and tools for adaptation and mitigation of climate change” e “Grazing for 
Carbon” – até 23 Março. Mais informações estão disponíveis AQUI 
  
·         DG AGRI: Foi lançada uma consulta pública sobre a Modernização e Simplificação da 
Política Agrícola Comum – até 2 Maio 
  
·         DG SANTE: Foi lançada uma consulta pública sobre novo Plano de Ação para Resistência 
Antimicrobiana – até 28 Abril  
  
·         Estão disponíveis versões atualizadas dos seguintes documentos: Proposal Template 
2016-2017 RIA & IA (11 Janeiro 2017) e MGA – Multi-Beneficiary General Model Grant 
Agreement (27 Fevereiro 2017) 
  
 

http://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/awp_2017.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/JUsinterimevaluation
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/JUsinterimevaluation
https://www.fct.pt/apoios/cooptrans/eranets/martera/index.phtml.pt
https://www.fct.pt/apoios/cooptrans/eranets/LEAPAgri/
https://www.fct.pt/apoios/cooptrans/eranets/
https://www.fct.pt/apoios/cooptrans/eranets/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/20160607calltext_fg24_25.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en
http://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=2199&page=1&fullDate=Fri%2027%20Jan%202017&lang=default
http://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=2199&page=1&fullDate=Fri%2027%20Jan%202017&lang=default
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2016-2017/h2020-call-pt-ria-ia-2016-17_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2016-2017/h2020-call-pt-ria-ia-2016-17_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf


EVENTOS: 
  
·         Sugerimos a consulta regular do calendário de eventos do GPPQ, onde poderão ser 
encontradas diversas sessões do vosso potencial interesse (em constante atualização). 
  
·         Alguns eventos internacionais já anunciados: 
  
Ø EIP-AGRI events 
Ø Circular Economy Stakeholder Conference: Bruxelas (BE), 9-10/03/2017 (o evento será 
transmitido por webstream) 
Ø Global Crop Protection 2017: Bruxelas (BE), 13-14/03/2017 
Ø EIP-AGRI Workshop Data Sharing: Bratislava (SK), 4-5/04/2017 
Ø EIP-AGRI Seminar "Digital Innovation Hubs: mainstreaming digital agriculture": Kilkenny (IE), 
1-2/06/2017 
Ø World Circular Economy Forum 2017: Helsinki (FI), 5-6/06/2017 
Ø Suschem Stakeholder Event 2017: Bruxelas (BE), 8/06/2017 
Ø EUBCE 2017 – 25th European Biomass Conference and Exhibition: Stockholm (SE): 12-
15/06/2017 
Ø ICFC2017 – International Conference on Food Contaminants: Braga (PT), 13-14/07/2017 
Ø Vitamin D Nutrition & Health Current and Future Perspectives: Cork (IE), 5-6/09/2017 
Ø Global Conference on Plant Science and Molecular Biology: Valencia (ES), 11-13/09/2017 
Ø Rural Development 2017: Kaunas (LT), 23-24/11/2017 
 
 
 

Como Pontos de Contacto Nacional (NCP) do Desafio Societal 2 encontramo-nos à 
disposição para algum apoio que considerem necessário.  

  

Maria João Fernandes | José Antão 

  

 

 

http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/news-events/events
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-circular-eco-future
http://tradeessential.com/events/global-crop-protection-2017/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/content/eip-agri-workshop-data-sharing
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/content/eip-agri-seminar-digital-innnovation-hubs-mainstreaming-digital-agriculture
http://www.sitra.fi/en/events/circular-economy/world-circular-economy-forum-2017
http://suschem.blogspot.pt/2017/02/date-announced-for-2017-suschem.html
http://www.eubce.com/home.html
http://icfc2017.uminho.pt/
http://www.vitamindconference.eu/page/1-conference/
http://plant-science-biology-conferences.magnusgroup.org/
http://www.ruraldevelopment.lt/

