
PROGRAMAS DE

FOMENTO DA MOBILIDADE DA COMISSÃO EUROPEIA:

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS



• A participação é aberta na maioria dos programas

• Novas regras do H2020 – na maioria dos editais os países 
«emergentes» participam com cofinanciamento (non-automatic 
funding)
• Exceções: quando previsto no edital

• Individual Fellowships e ERC: pesquisadores individuais são elegíveis



• “Guidelines for the preparation of research 
proposals in collaboration with proposals submitted 
to EU Horizon 2020”

• FAPs / Estados que já lançaram as Guidelines: São Paulo, Minas Gerais, Santa 

Catarina, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Espirito Santo, Maranhão 

• Outras FAPs podem apoiar chamadas especificas, lançando Guidelines direcionadas

• CNPq: publicou em junho de 2018

 Finalidade: financiar a participação brasileira em projetos aprovados no
H2020

Abertura & Flexibilidade: as Guidelines podem ser abertas a todas as
prioridades e chamadas do H2020, incluidas nos três pilares:

 Exelência Científica

 Liderança Industrial

 Desafios Sociais
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Marie Sktodowska Curie Actions

Formação de excelência em 
Pesquisa e Inovação

Oportunidades de carreira 
Troca de conhecimentos 

por meio da mobilidade
internacional e intersetorial



Mobilidade para…

• 28 Países Membros da UE (MS)

Áustria, Bélgica, Bulgária,
Croácia, Chipre, República Checa,
Dinamarca, Estónia, Alemanha,
Grécia, Finlândia, França,
Hungria, Irlanda, Itália, Letónia,
Lituânia, Luxemburgo, Malta,
Países Baixos, Polónia, Portugal,
Roménia, Eslováquia, Eslovénia,
Espanha, Suécia, Reino Unido

• 16 Países Associados (AC) ao MSCA*

• Albânia, Bósnia-Herzegovina,
Ilhas Faroé, Macedónia, Geórgia, 
Islândia, Israel, Moldávia, Montenegro, 
Noruega, Sérvia, Suíça, Turquia, Tunísia, 
Ucrânia, Armenia

• * em 11.2016 

Marie 
Skłodowska-
Curie Actions



 Aberto para todas as áreas do 
conhecimento e inovação

 Desde pesquisa básica até aplicada –

orientada ao mercado + serviços de 
inovação

 Abordagem bottom-up – cobre todos os 
domínios científicos

 Participação do setor não-acadêmico
fortemente encorajado, especialmente 
indústria e PMEs – Promove a colaboração 
academia - indústria

 Mobilidade elemento chave – financiamento 
ligado ao intercâmbio - aproximar grupos de 
pesquisa; transferência de conhecimentos

 Dimensão Internacional: Aberto a qualquer 
nacionalidade

Mobilidade

CarreiraCapacitação



Inclui todos os domínios da pesquisa e da 
inovação

Aberto a qualquer nacionalidade,

Mobilidade entre países é necessaria;
mobilidade que envlve entidades acadêmicas è
um elemento chave

Ênfase na participação de organisações do
setor não acadêmico: empresas (incluindo as
PME), instituições governamentais, hospitais,
organizações ou associações sem fins lucrativos
(ONGs, fundações, etc.), instituições culturais,
organizações internacionais (como a ONU ou OMS),
etc.



Tríplice "i"
Dentro do 

Triângulo do 
Conhecimento:

Pesquisa

Inovação

Educação

Elementos-chave:



Innovative Training 
Networks
Redes Inovadoras de 
Formação

ITN
early-stage 
researchers

'pre-Doc'

Treinamento de pesquisa conjunta e/ou programas de 
doutorado

Individual 
Fellowships
Bolsas Individuais

IF
experienced
researchers
'post-Doc'

Suporte para pesquisadores experientes realizarem a 
mobilidade entre países, opcionalmente para o setor não-
acadêmico

Research and 
Innovation Staff 
Exchange
Intercâmbio de 
Pesquisa e Inovação

RISE
'pre-Doc' 

or
'post-Doc'

Cooperação Internacional e intersetorial através do
intercâmbio de pessoal

Co-funding of 
programmes
Co-financiamento de 
programas

COFUND
'pre-Doc' 

or
'post-Doc'

Co-fianciamento de programas regionais, nacionais e 
internacionais:
- Programas de Doutorado
- Programas de Bolsas

Linhas Programáticas



Mestrados/ 

Licenciaturas Obtenção PhD Pós-Doc 

Pesquisadores em 
inicio de carreira 

Post-graduates (ESR) 
< 4 anos

Pesquisadores 
Experientes (ER) 
> 4 anos ou PhD 

IF – EF - GF

ITN

RISE / COFUND



Principal  Programa de Doutoramento da EU

 Multi-beneficiário 
Objetivo:
 Capacitar uma nova geração de pesquisadores em início de 

carreira criativos, empreendedores e inovadores

Tipo de Programas:
 Redes Europeias de Formação - European Training Networks (ETN)
 Doutorados Industriais Europeus - European Industrial Doctorates

(EID)
 Doutorados Europeus Conjuntos - European Joint Doctorates (EJD)
Elementos chave:
 Tríplice "i" – Foco em competências para a inovação
 Fomentar cooperação para troca de boas praticas
 Apoiar perspectivas de carreira



Prazos da chamada:
Abre: 13 de setembro de 2018
Fecha: 15 de janeiro de 2019

as 17:00, hora de Bruxelas
Orçamento: 470 milhões €



Objetivo:

Apoiar o potencial criativo e inovador de pesquisadores 
experientes

Oferecer oportunidades para gerar novos conhecimentos, 
trabalhar em projetos num contexto europeu ou internacional 

Tipo de Bolsas: 

Bolsas individuais – entre um pesquisador e uma instituição 
anfitriã, transnacionais, premiando os pesquisadores mais 
talentosos

Elementos chave:

 Potencializar os pesquisadores mais promissores para 
desenvolvimento de carreira – nos setores acadêmicos e não 
acadêmicos 

 Fortalecer redes do pesquisador e da Instituição anfitriã

 Mono-beneficiário



Bolsas Individuais

• 1 Pesquisador – 1 Instituição anfitriã

• Para Pesquisadores Experientes

• Post-PhD ou equivalente

• Sem limites max de idade

• Bolsas Financiadas Plenamente

• Salário, verba para pesquisa,  etc.

• Duração mínima 1 ano



Global Fellowships 
Bolsas Globais

12 a 24 meses EM/AC 

12 a 24 meses TC 

12 meses mandatório EM/AC 

IF: 1 pesquisador + instituição
(universidade, empresa, PME, centro de ipesquisa) – desde que desenvolvam 

atividades de P&DT 

Foncionamento



Custos Unitarios (mensais):

Para European Fellowships: duração dos projetos: 
de 12 a 24 meses

Research,
networking, 
training costs

€ 800 

Management and 
indirect costs

€ 650 

Living allowance* € 4880 

Mobility allowance € 600 

Family allowance € 500 



Prazos da chamada:
Abre: 12 de abril de 2018

Fecha: 12 de setembro de 2018, 
as 17:00, hora de Bruxelas
Orçamento: 273 milhões €



Projeto de Mobilidade + Pesquisa & Inovação

Integra ações de pesquisa e inovação a nível 
internacional e/ou Inter setorial

Temáticas: projetos definidos com abordagem 
Bottom-up

Foco em Inovação e orientado para o mercado: 
através do intercâmbio de pessoal, compartilhando 
conhecimentos e ideias da pesquisa para o mercado (e 
vice versa)

Intercâmbio de Pessoal: Pesquisadores de inicio 
carreira + Pesquisadores experientes + Pessoal técnico 
e administrativo 

Empreendedorismo: fortalece a interação entre 
organizações dos setores acadêmicos/não 
acadêmicos, entre Europa e países terceiros

Premia a criatividade: transformar ideias criativas em 
produtos, serviços ou processos inovadores



 Complementariedade de competencias dos 
participantes

 Atividades de networking 

 Organização de workshops & conferências
para facilitar o compartilhamento do 
conhecimento

 Criação de novas competências & 
desenvolvimento da carreira

Atividades de Pesquisa e Inovação devem promover:



Objetivo
 Apoiar programas regionais, nacionais ou internacionais para fomento à

excelência na capacitação de pesquisadores e para mobilidade e
desenvolvimento da carreira

Programas de 
Doutorado

Programas de 
Bolsas

 Instituições Brasileiras podem receber pesquisadores da EU/AC

 Pesquisadores de todas as nacionalidades são selecionados, no âmbito de
programas aprovados

Essas vagas são disponíveis no Participants Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/cofund.html#collapseThree

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/cofund.html


Onde
encontrar

Informações
& 

Documentos









https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/regi
ster.html

Para participar nos projetos, todas as organizações devem se cadastrar no Portal 
ECAS: Participant Identification Code (PIC).



Contatos:
Elisa Natola
• Assessora para a Cooperação 

internacional Brasil-Europa
• Ponto de Contato Nacional Marie 

Sklodowska Curie Actions (MSCA)
elisa.confap@gmail.com

• Site: confap.org.br
• Fanpage institucional: 

www.facebook.com/confap.org/
• Twitter:
• twitter.com/confapbrasil

mailto:Elisa.confap@gmail.com
mailto:presidente@confap.org.br
http://www.facebook.com/confap.org/
https://twitter.com/confapbrasil

