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Assunto: Sessão Pública “Política Europeia para a Inovação: O EIT e as novas KICs” 

Caro Associado, 

Quer conhecer as novas áreas que estão em discussão referentes a Inovação? 

Vai decorrer dia 7 de Junho na Representação da CE em Portugal, 10º Piso Largo Jean Monnet em 

Lisboa, organizada pelo Gabinete de Promoção do 7º Programa-Quadro. I&DT, uma Sessão 

Pública “Politica Europeia para a Inovação: O EIT e as novas KICs” 

Informamos que o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia entrou agora numa nova fase de 

execução das suas actividades com as 3 KICs seleccionadas em 2009 em pleno funcionamento e 

com o início da discussão das futuras temáticas para as novas KICs a serem lançadas em 2014.  

Este evento pretende sensibilizar a comunidade empresarial, científica e educacional para as 

novas áreas que estão em discussão e contará com a presença do Prof. João Caraça, membro do 

Governing Board do EIT, do Dr. Vasco Janeiro KICs Project  Officer do EIT e de potencial 

proponente a uma KIC.  

Estará aberta uma consulta pública relativamente às próximas Comunidades de Inovação e 

Conhecimento (KICs) a serem apoiadas pelo Instituto Europeu de Inovação e tecnologia (EIT) 

enquadradas no Quadro Estratégico Comum (CSF) para o financiamento de Investigação e 

Inovação a nível europeu após 2013 (Programa Quadro, EIT e CIP). Para tal foi lançada uma lista 

não exclusiva de potenciais áreas a apoiar: 

• Added Value on Manufacturing 

• Ageing Population 

• Biotechnology 

• Food4Future 

• Healthy Childhood 

• Human Learning and Learning Enhancements 

• Security/Safety 

• Territory and Smart Cities 

 

A inscrição na sessão é gratuita e deverá ser efectuada através de e-mail para 

alexandre.marques@gppq.mctes.pt (NCP). Caso necessite de alguma esclarecimento ou mais 

informação poderá contactar a CCAH, ou consulte a página do EIT, do GPPQ  

Em anexo enviamos mais informação adicional e a Agenda da Sessão. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 



 

 

           


