CIDESD | Comunidade GERON
Vila Real, 30 de Outubro de 2013
Nota de Reunião de trabalho:
Ponto 1 - Informações,
Ponto 2 - Processo de candidatura, projecto estratégico do CIDESD para o período
2015-2020.
Ponto 1 – Informações
Decorreu no passado mês de Setembro de 2013, no Centro Regional do Porto da
Universidade Católica Portuguesa, uma sessão de informação sobre as oportunidades
de participação e financiamento especialmente dedicada às oportunidades de
Investigação & Inovação; sob o Desafio Societal 1 - Saúde, Alterações

Demográficas e Bem-estar Foco no Envelhecimento Ativo; Work Programme (WP)
2014-2015.
(versão draft)
Em síntese, o Desafio Societal 1, estrutura-se em três grandes áreas: (i) Prevenção e
promoção da saúde; (ii) Cuidados e cura e (iii) vivência assistida e independente dos
idosos.
No âmbito do WP 2014/2015, Saúde, Alterações Demográficas e Bem-estar,
existem 32 tópicos para Investigação & Inovação, 7 grandes temas e aproximadamente
1000M€ de orçamento.
Os projectos deverão desenvolver um DESAFIO ESPECÍFICO; definir e delimitar um
ÂMBITO DE INTERVENÇÃO e descrever o IMPACTO ESPERADO.
A programação estratégica prevê 4 WP entre 2014 e 2020 (2014/2015; 2016/2017;
2018/2019 e 2020), cujo paradigma deverá assentar num conjunto diverso de factores:
(i)
Abordagem holística, baseada em desafios;
(ii)
Investigação multi e interdisciplinar;
(iii)
Projectos orientados para o mercado, com especial enfoque no impacto
demográfico e social das medidas;
(iv)
Sinergias com outras iniciativas [joint programing initiative on Ambient
Assisted Living (AAL), Innovative Medicines Iniciative (IMI), …];
(v)
Aspectos transversais; sociais, económicos, género, cooperação
internacional.
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Ainda no contexto do ciclo de acções de promoção e apoio à participação Portuguesa
no HORIZONTE 2020, decorrerá na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, no
próximo dia 7 de Novembro, uma Sessão dedicada às oportunidades de Investigação &
Inovação sob o Desafio Societal 1 Saúde, Alterações Demográficas e Bem-

estar.
Este evento pretende apoiar a preparação de candidaturas e a exploração de sinergias
entre os participantes de forma a reforçar o perfil de oferta dos candidatos nacionais
junto de potenciais consórcios europeus.
Infoday 2013 - Fizemos inscrição mas, infelizmente, com a justificação de uma grande
procura e espaço limitado, não poderemos estar presente no Open Info Day Horizon
2020, oportunidades de Investigação & Inovação sob o Desafio Societal 1 Saúde,

Alterações Demográficas e Bem-estar, que decorrerá, no próximo dia 22 de
novembro de 2013, em Bruxelas.
Datas a reter:
Início do HORIZONTE 2020 - 1 Janeiro 2014
Publicação dos 1ºs concursos (WP2014-2015) - 11 Dez 2013
Eventos em Bruxelas (infoday 2013) - 22 de Novembro de 2013
Para vosso conhecimento a UTAD, integra um projecto, submetido para apoio e
financiamento: Call "IMI-JU-9-2013" of the Innovative Medicines Initiative (IMI 1), em
pareceria com 8 instituições europeias (Hospitais e Universidades), no âmbito do
Sétimo Programa-Quadro da Comissão Europeia, programa de pesquisa IMI.
O projeto proposto FREEMAN, visa desenvolver intervenções terapêuticas inovadoras
contra a fragilidade física e sarcopenia (ITI-PF & S); procurando uma intervenção
holística e multidisciplinar no domínio da avaliação da síndrome de fragilidade e uma
abordagem terapêutica por uma intervenção nutricional e de atividade física no
processo de envelhecimento.
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A IMI, é a maior iniciativa público-privada da Europa com o objetivo de acelerar o
desenvolvimento de medicamentos melhores e mais seguros para os pacientes.
Resulta de uma parceria entre a União Europeia e a Associação Europeia da Indústria
Farmacêutica.
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Ponto 2 - Processo de candidatura, projecto estratégico do CIDESD para o período
2015-2020
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), deu início ao processo de avaliação de
unidades de I&D - 2013 no passado mês de Julho de 2013.
A nossa unidade de I&D | CIDESD, irá participar neste exercício de avaliação e para o
efeito, realizou o seu registo no dia 17 de Outubro de 2013, conforme calendário da
FCT.
A segunda fase do processo, Candidatura, decorrerá entre os dias 21 de outubro a 2
de dezembro de 2013.
 Deveremos procurar construir e desenvolver um projecto estratégico, que
demonstre de forma evidente uma produção científica de reconhecido mérito
internacional;
 Apresente uma massa crítica adequada à prossecução dos seus objectivos;
 Promova a utilização racional de infraestruturas, de meios técnicos e de
recursos humanos;
Será fundamental propor uma estratégia que contemple a contribuição para a
diferenciação, competitividade e criação de riqueza na região em que se integram as
diferentes IES consorciadas e que contribua para as atividades de disseminação e
transferência do conhecimento e da tecnologia.
Serão avaliadas as atividades científicas e tecnológicas, anteriormente desenvolvidas
pela Unidade de I&D, assim como a estratégia de investigação e desenvolvimento para
os anos subsequentes.
Esta avaliação e o financiamento associado têm efeitos a partir de janeiro de 2015,
sendo válida por um período de seis anos.
As unidades de I&D a apoiar serão financiadas por fundos nacionais e, quando
aplicável, por fundos comunitários no âmbito do Quadro Estratégico Comum da União
Europeia para 2014-2020 (Horizonte 2020, outros).
Deste modo e para o preenchimento do formulário de candidatura referente à
Comunidade GERON, temos a seguinte tarefas para desenvolver.
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Estrutura Organizativa e Objetivos da Linha Temática 2015/2020
Linha temática proposta
GERON: Este programa é focado na relação da atividade física, exercício e saúde nos
idosos.
Designação da Linha Temática em inglês
GERON: this program is focused in relationship between physical activity, exercise and
health in the elderly.
et o da n a em t a ( 000 )
…
Descrição da linha temática (4000c)
…
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