
 

 
 

 
 

 

 

Associação Portuguesa de Energia 

“Debates ao fim da tarde” 
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HORIZONTE 2020  

Programa Quadro de Investigação e Inovação 

Energia Segura, Não Poluente e Eficiente 

 
 

Programa 
 

Horizonte 2020: Estrutura, organização, aspetos legais e regras de participação 

Eduardo Maldonado, Coordenador de NCPs - GPPQ-FCT 

 

Desafio Societal ‘Energia Segura, Não Poluente e Eficiente’: tópicos dos próximos concursos 

Helder Gonçalves, Delegado Nacional (Energia) ao Horizonte 2020 - LNEG 

 

 

Informações e inscrições 

A sessão irá decorrer no dia 16 de Abril de 2014 das 18:00h às 19:30h, no auditório da EDP, em Lisboa (Praça Marquês de 

Pombal, 12 – piso -1). 

Inscrição gratuita, mas obrigatória, até 14 de Abril, através do email geral@apenergia.pt  ou pelo telefone 21 797 23 54. 

 

Horizonte 2020 

O Horizonte 2020 – Programa-Quadro Comunitário de Investigação & Inovação, com um orçamento global superior a 77 mil milhões de 

euros para o período 2014-2020, é o maior instrumento da Comunidade Europeia especificamente orientado para o apoio à investigação, 

através do cofinanciamento de projetos de investigação, inovação e demonstração. O apoio financeiro é concedido na base de concursos 

em competição e mediante um processo independente de avaliação. 
 

Gabinete de Promoção do Programa Quadro 

O GPPQ, Gabinete de Promoção do Programa-Quadro de I&DT, promove e apoia a participação das comunidades nacionais, científica e 

empresarial, no HORIZONTE 2020 - Programa-Quadro de Investigação e Inovação da UE (2014-2020). 
 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

O LNEG é uma instituição de I&D orientada para responder às necessidades da sociedade e das empresas. Apostando numa 

investigação sustentável e para a sustentabilidade através da geração do conhecimento do nosso território. 
 

Associação Portuguesa de Energia  

A APE é uma instituição privada, de utilidade pública, sem fins lucrativos, que desenvolve actividade na área da energia sustentável, 

procurando dinamizar a reflexão e o debate em áreas ligadas à evolução do sector energético e desenvolver acções que reforcem o seu 

papel na economia e na qualidade de vida em Portugal. A APE assegura a representação nacional no Conselho Mundial de Energia,  

tendo como associados as principais empresas e organismos públicos do sector energético, bem como da indústria transformadora e dos 

serviços. 

 

 
Apoios: 

http://www.apenergia.pt/uploads/docs/Energia_APE_EM_H2020_16Abr_WEB.pdf
http://www.apenergia.pt/uploads/docs/Energia_APE_EM_H2020_16Abr_WEB.pdf
http://www.apenergia.pt/uploads/docs/Oportunidades_de_Financiamento_HORIZON_2020_-_HG_WEB.pdf
mailto:geral@apenergia.pt

