
 

 

Portuguese Raw Materials InfoDay 

R&I funding opportunities in 2016-2017 Horizon2020 Calls  

 

24 november 2015, 13:30-18:00 

Auditório da Ordem dos Engenheiros, 
Avenida António Augusto de Aguiar 3D, 1069-030 – LISBOA 

 

13:30 Registration 
  

14:00 Welcome session 
Carlos Caxaria, Colégio de Minas, Ordem dos Engenheiros 
Eduardo Maldonado, Gabinete de Promoção do Programa Quadro 
 

14:10 Portuguese participation in Horizon 2020 Calls on raw materials  
Carlos Borrego, Delegado Nacional ao Comité de Programa do Desafio Societal Ação 
Climática 

 
14:20 Portuguese priorities for the raw materials sector and the national engagement within 

the European Innovation Partnership  
Paula Castanheira Dinis, Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) 
 

14:40 R&I Opportunities for 2016-2017 for the Raw Materials community within H2020  
Flor Diaz-Pulido, Deputy Head of Unit, DG GROWTH, Comissão Europeia  
 
Q&A 
 

15:30 Pooling the Horizon 2020 R&I funding opportunities for the raw materials sector 
 Project FAME (Machado Leite, LNEG) 

Projects MINATURA and INTRAW (Luís Martins, ASSIMAGRA) 
Projects VAMOS and UNEXMIN (Eduardo Silva, INESC-TEC) 
 

16:00 Coffee-break 

 

16:30 Pitch presentations on Portuguese R&I capacities aligned with H2020 raw materials 

priorities for 2016-2017 

Oradores inscritos (Apresentações rápidas, máximo 3 slides em 4 min) – 10 

apresentações no total 

 

17:30 Discussion 
 

 
18:00 

 
Closure 

  
 

A participação na sessão é gratuita mas o registo é obrigatório. Preencha o formulário de 

inscrição. 

https://docs.google.com/forms/d/1TmJjU0DEVsSoD1qTxbGsMlXe6_9hqaNnVl1zKx1kBu4/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1TmJjU0DEVsSoD1qTxbGsMlXe6_9hqaNnVl1zKx1kBu4/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

 

Os participantes interessados em apresentar uma comunicação flash, na temática das 

matérias-primas (bloco 16h30 – 17h30), devem aproveitar a inscrição para manifestar o seu 

interesse e enviar a apresentação powerpoint (max. 3 slides) para anabela.carvalho@gppq.pt e 

ana.sutcliffe@gppq.pt.  

O conteúdo das flash presentations assim como a sua apresentação oral poderá ser em inglês 

ou português. 

A flash presentation deve incluir  

 identificação da instituição e contactos 

 qual (quais) os tópicos de interesse a concurso em 2016-2017 

 ideia ou contributo da instituição para o (s) tópico (s) selecionado (s)  

 potencial ligação aos Commitments da EIP Matérias-Primas e potencial consórcio  

Tal como descrito, será dada prioridade a flash presentations completamente alinhadas com as 

prioridades de I&I do Horizonte 2020 (ver tabela com tópicos a concurso enviada em anexo).  

Consideraremos todas as flash presentations enviadas até dia 10 de novembro que sigam as 

orientações atrás descritas, e comunicaremos as selecionadas até dia 19 de novembro. 

 

Documentos relevantes: 

Tabela com os tópicos de I&I a concurso em 2016-2017 (enviada em anexo) 

Publicação do Programa de Trabalhos 2016-2017 do Desafio Societal “Ação climática, 
ambiente, eficiência de recursos e matérias-primas” onde se podem consultar a descrição dos 
tópicos a concurso na temática das matérias-primas 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-
wp1617-climate_en.pdf  

Plano de Implementação Estratégica (SIP) da Parceria Europeia de Inovação (EIP) para as 
Matérias-Primas, onde estão definidas as principais prioridades de I&I para o sector e que 
suportam os tópicos a concurso no Horizonte 202o 
https://ec.europa.eu/eip/raw-materials/en/content/strategic-implementation-plan-sip-0  

Recognised Raw Material Commitments da Parceria Europeia de Inovação (EIP) para as 

Matérias-Primas https://ec.europa.eu/eip/raw-materials/en/call-commitments  
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