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A Comissão Europeia lançou recentemente uma consulta pública no contexto do Horizonte 

2020, para a definição das áreas a financiar no Programa de Trabalho 2018-2020, no âmbito do 

Desafio Societal 2 - Segurança Alimentar, Agricultura e Silvicultura Sustentável, Investigação 

Marinha e Marítima e Águas Interiores e Bioeconomia. 

 

A Comissão Europeia pretende consultar os stakeholders (em 

particular, organizações da sociedade civil, empresas, 

instituições de investigação, decisores políticos, 

estabelecimentos do ensino superior, museus científicos, 

centros científicos de excelência, autoridades públicas locais, 

inovadores e empreendedores) para recolher contributos 

sobre a estratégia, o âmbito, os objetivos e os impactos esperados do Programa de Trabalho 

2018-2020. 

 

Todos os cidadãos e instituições nacionais são convidados a participar, através do 

preenchimento de um questionário online, até 28 de agosto de 2016. 

 

Os resultados da consulta pública vão contribuir para a preparação do Programa de Trabalho 

2018-2020, cujo conteúdo será desenvolvido durante o quarto trimestre de 2016 e o primeiro 

semestre de 2017, estando a adoção e publicação dos concursos prevista para o outono de 

2017. 

 

Mais informações, incluindo os documentos de referência e o acesso à consulta pública, 

disponíveis no Site da Comissão Europeia.  

 

http://www.gpp.pt/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm
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Como submeter a Consulta: 

 Se está a responder à consulta como cidadão, clicar aqui para submeter o contributo. 

 Se está a responder à consulta em nome de uma organização, clicar aqui para 

submeter o seu contributo 

 Se está a responder à consulta em nome de uma entidade pública, clicar aqui para 

submeter o seu contributo. 

 

Documentos: 

 questionário (  460 KB - secção 6, pag. 8) 

 Regulamento Horizonte 2020  

 Informação específica  'Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and 

maritime and inland water research and the bioeconomy'. 

 

http://www.gpp.pt/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/H2020SC2StrategicProgramming2018-2020
http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/submit_contrib_en.cfm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/H2020SC2StrategicProgramming2018-2020
http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/scene_setter_and_questionnaire.pdf#page=8
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water

