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7º Programa Quadro (7PQ)
Ciências Socioeconómicas e Humanidades (SSH)

FACTOS E NÚMEROS
 Orçamento total: 50.521 M€ + 2.700 M€ (EURATOM)
 O orçamento total para o tema SSH- 623 M€


Orçamento destinado às últimas calls em 2013 – 104 M€

 A taxa de sucesso global de aprovação dos projetos – aproximadamente 10%

SOBRE O FINANCIAMENTO PORTUGUÊS NO 7º PQ
 A participação portuguesa tem vindo a aumentar ao longo dos anos.
 O orçamento recebido por Portugal é próximo do 1% do orçamento total (o que equivale ao
que o nosso país dá ao programa de financiamento).

Figura 1- Resultados da participação portuguesa no 7PQ (2007-2011). Fonte: GPPQ

 A participação de entidades portuguesas no 7ºPQ resume-se a um número limitado de
instituições recorrentes que têm projetos aprovados, quer seja como coordenador quer
seja como parceiro. A saber os principais: Instituto Superior Técnico, Fundação Calouste
Gulbenkian, Instituto de Telecomunicações, Universidade do Minho e Universidade do
Porto.

 Temos relativamente poucas participações como coordenadores de projetos.
Mais informações para gestaoctcesnova@fcsh.unl.pt
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 Apesar dos esforços desenvolvidos por entidades nacionais, a participação Portuguesa de
empresas nos PQ, e em especial de PMEs, ainda está aquém das expectativas

 A maioria da participação nacional é em projetos “pequenos” à escala europeia (< 4 M€) –
há grande dificuldade em participação nos grandes consórcios (4 a 40 M€) que a Comissão
Europeia favorece.

Figura 2 – Número de projetos por tema. Fonte: GPPQ

NO CASO PARTICULAR DAS CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
 Existe um tema próprio no 7PQ - tema 8 Ciências Socioeconómicas e Humanidades (SSH)


A participação portuguesa é ainda muito reduzida

 A taxa de sucesso no caso do SSH é mais baixa do que no global – aproximadamente 7%
 Tipo de instituições participantes nos projetos SSH:




Ensino Superior
Unidades/ centros de investigação
Outras (por exemplo a FCT)

 Também no SSH, a participação portuguesa resume-se a um número reduzido de
instituições. A saber: CES-UC, ICS, CIES, FCT-IP, IGOT-UL e CESIS.

 Portugal tem atualmente apenas a coordenação de 2 projetos financiados pelo 7PQ, a
cargo do CESIS e do IGOT.

 Temáticas com maior participação portuguesa dentro do SSH:




Activity 8.3: Major trends in society and their implications
Activity 8.1: Growth, employment and competitiveness in a knowledge society
– the European case
Activity 8.5: The Citizen in the European Union
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