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1. TEMA: MELHOR MOBILIDADE PARA OS IDOSOS 

O envelhecimento da população europeia é um desafio premente, gerando um amplo leque de questões. A 
mobilidade é uma questão particularmente complexa, uma vez que se entrecruza com muitas outras1. O 
presente concurso incide na deslocação de pessoas que se deslocam fora de casa de um local para outro. 
Uma melhor mobilidade tem um impacto positivo na independência dos idosos e na sua participação na vida 
socioeconómica (com benefícios para os próprios idosos e para a sociedade no seu conjunto) e facilita 
também o seu acesso a serviços educativos, médicos, culturais e outros. Em última análise, a mobilidade é 
essencial para o bem-estar dos idosos e para a sua saúde física e mental. 

Os transportes públicos nem sempre satisfazem as necessidades especiais dos idosos, nomeadamente das 
pessoas com mobilidade reduzida ou com outras dificuldades — quer a nível de deslocações na cidade quer 
quando da preparação de uma viagem multimodal na Europa. 

1.1. Objetivos visados 

O objetivo do prémio é melhorar a mobilidade dos idosos, proporcionando soluções de mobilidade 
inovadoras que lhes permitam manter a sua independência e participar ativamente na vida social. 

Embora o principal grupo-alvo seja os idosos (com mais de 65 anos), as soluções desenvolvidas no contexto 
deste concurso podem beneficiar também outras camadas da população, como as pessoas com mobilidade 
reduzida. 

Este prémio de estímulo à inovação exige que os candidatos demonstrem que a sua solução foi executada ou 
foi objeto de alterações importantes, entre a data de abertura do concurso e a de apresentação da sua 
candidatura.  As principais alterações podem, por exemplo, estar relacionadas com as características da 
solução, a população de utilizadores (aumento de escala ou sua replicação noutros locais) ou a adaptação a 
novas categorias de utilizadores de um sistema já existente. 

A fim de dar livre curso à sua criatividade, cada concorrente pode decidir sobre a natureza da solução a 
desenvolver e a apresentar. As soluções devem também abordar questões não técnicas, como as de 
comunicação e de serviços integrados personalizados2, e não unicamente as questões de caráter puramente 
técnico (ligadas, por exemplo, a infraestruturas, veículos, software/aplicações, etc.).  

No vasto domínio da mobilidade fora de casa, cada concorrente é livre de decidir em que questão(ões) incidirá 
a sua solução, em termos de população-alvo, tipologia de viagem, fatores geográficos, etc. A título de 
exemplo (que não restringe de forma alguma o âmbito geral do concurso), um problema particular para o 
qual as soluções são escassas ou fragmentadas e insuficientemente integradas é o da mobilidade porta-a-
porta relativamente ao planeamento de viagens multimodais para pessoas com mobilidade reduzida.  

Os critérios de atribuição (ponto 5 infra) descrevem em pormenor a forma como as soluções serão avaliadas. 

1.2. Resultados esperados 

As soluções propostas devem representar melhorias significativas a longo prazo para grupos-alvo específicos, 
como os idosos que vivem em zonas isoladas ou idosos com mobilidade reduzida3 em zonas urbanas. Os 
candidatos devem também explicar o impacto da sua solução no que diz respeito à criação de novas 
oportunidades de mercado e de emprego, por exemplo, pequenas empresas, operadores de transportes, 
empresas em fase de arranque na economia social ou ONG inovadores aos níveis local, regional ou nacional. 

                                                 

1  Por exemplo, uma melhor mobilidade tem um impacto positivo na participação dos idosos na vida socioeconómica (com benefícios 
para os próprios idosos e para a sociedade no seu conjunto) e facilita também o seu acesso a serviços educativos, médicos, 
culturais e outros. A resposta a este desafio pode também proporcionar novas oportunidades para as empresas de transportes.   

2  Ver «Older people & public transport» — Rupprecht Consult, 2007 

3  Neste contexto, entende-se por «pessoa com mobilidade reduzida», qualquer pessoa que se encontre limitada na sua mobilidade 
quando utiliza um meio de transporte devido a qualquer incapacidade física (sensorial ou locomotora, permanente ou temporária), 
incapacidade ou deficiência intelectual, ou a qualquer outra causa de incapacidade, ou idade, e cuja situação exija uma atenção 
adequada e a adaptação do serviço disponibilizado a todos os passageiros às suas necessidades específicas (Fonte: Direitos dos 
passageiros de transportes aéreos). 

http://www.airpassengerrights.eu/en/reduced-mobility.html
http://www.airpassengerrights.eu/en/reduced-mobility.html


 

As soluções serão avaliadas com base nos progressos realizados — e comprovados — em função dos critérios 
de atribuição entre a abertura do concurso e a apresentação da candidatura. Estes critérios de atribuição, 
indicados infra, clarificam melhor os resultados esperados. 

 

2. MONTANTES DOS PRÉMIOS  

Um primeiro prémio de 1 000 000 EUR e quatro prémios de 250 000 EUR cada (um total de 2 milhões de 
EUR). 

 

3. PRAZOS E ADMISSIBILIDADE 

Prazos 

Início do prazo para a apresentação de 
candidaturas 

27 de novembro de 2017 

Prazo para declaração da intenção de participar 31 de julho de 2018 

Termo do prazo para a apresentação das 
candidaturas 

28 de fevereiro de 2019, às 17:00 horas (Hora 
da Europa Central) 

Avaliações Março a junho de 2019 

Atribuição dos prémios Terceiro trimestre de 2019 

 

As candidaturas devem ser apresentadas através do Serviço de apresentação de candidaturas do Portal dos 
Participantes.  

São aceites candidaturas conjuntas de grupos de participantes. Nesse caso, os participantes devem designar 
um «participante-líder» para os representar perante a Comissão. Os participantes são conjuntamente 
responsáveis e devem satisfazer e respeitar todas as condições estipuladas nas presentes Regras do 
Concurso.  As candidaturas devem ser legíveis, acessíveis e passíveis de impressão. Se faltarem elementos 
essenciais, as candidaturas incompletas podem ser consideradas inadmissíveis (ver o  Anexo Geral B do 
Programa de Trabalho Principal). 

Ao elaborar a sua candidatura ao prémio (Parte B), tenha em conta que o limite é de 20 páginas, não 
contando com possíveis anexos (de um máximo de 20 páginas no total — para dados e informações 
complementares, incluindo, por exemplo, figuras, planos de negócios, fotografias, etc.). 

Para além de uma candidatura escrita, os candidatos são também incentivados a preparar um curto vídeo 
(duração máxima de 4 minutos, tamanho máximo do ficheiro 3 GB) para apoiar a sua candidatura, sabendo 
que este vídeo, se apresentado, será visto pelos membros do júri e pode ser tornado público pela Comissão 
(quer a totalidade quer partes do vídeo), por exemplo, em sítios Web. O júri será instruído no sentido de não 
prestar atenção à qualidade técnica dos vídeos. 

Os candidatos devem, além disso, declarar a sua intenção de participar no concurso informando do seu 
interesse para RTD-SOCIAL-INNOVATION-PRIZE@ec.europa.eu até 31 de julho de 2018.  

Os modelos dos formulários de candidatura estarão disponíveis na página dos documentos de referência do 
Portal dos Participantes.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
mailto:RTD-SOCIAL-INNOVATION-PRIZE@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html


 

4. ELEGIBILIDADE 

4.1 Critérios de elegibilidade 

O concurso está aberto a qualquer entidade (incluindo pessoas singulares) ou grupo de entidades jurídicas 
estabelecidas num Estado-Membro da UE ou num país associado ao Programa-Quadro Horizonte 2020. 

De salientar, todavia, que podem ser aplicáveis regras especiais a entidades de certos países (ver o Anexo 
Geral C do Programa de Trabalho Principal).Tenha também em conta que os participantes que já tenham 
recebido um prémio da UE ou da Euratom não podem receber um segundo prémio para as mesmas 
atividades.  

4.2 Critérios de exclusão 

Os participantes serão excluídos caso um ou mais: 

 estejam sujeitos a uma sanção administrativa (ou seja, exclusão)4 

 se encontrem numa das seguintes situações5: 

 em situação de falência ou sejam objeto de um processo de falência, de liquidação, de 
concordata de credores, de cessação de atividade ou em qualquer outra situação análoga 
resultante de um processo da mesma natureza nos termos da legislação nacional (incluindo 
pessoas com responsabilidade ilimitada relativamente às dívidas do participante) 

 tenham sido declarados em infração às suas obrigações em matéria fiscal ou de segurança 
social por uma sentença transitada em julgado ou decisão (incluindo pessoas com 
responsabilidade ilimitada relativamente às dívidas do participante) 

 tenham sido considerados culpados de falta grave em matéria profissional6 por sentença 
transitada em julgado ou decisão (incluindo pessoas com poderes de representação, de 
decisão ou de controlo) 

 condenação por fraude, corrupção, participação numa organização criminosa, branqueamento 
de capitais, crimes relacionados com o terrorismo (incluindo o financiamento do terrorismo), 
trabalho infantil ou tráfico de seres humanos (incluindo pessoas com poderes de 
representação, de decisão ou de controlo) 

 deficiências significativas no cumprimento das principais obrigações no âmbito de um 
contrato público, de uma convenção de convenção ou de uma decisão de subvenção 
financiado pelo orçamento da UE ou da Euratom (incluindo pessoas com poderes de 
representação, de decisão ou de controlo) 

 condenação por irregularidades na aceção do artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento n.º 2988/95 
(incluindo pessoas com poderes de representação, de decisão ou de controlo) 

 apresentação de informações falsas para a participação no concurso ou não apresentação de 
informações   

 participação na elaboração de documentos relativos ao prémio, o que implica uma distorção da 
concorrência. 

                                                 

4  Ver o artigo 131.º, n.º 4, e o artigo 106.º, n.º 1, do Regulamento Financeiro.  

5 
 Ver o artigo 138.º, n.º 2, o artigo 106.º, n.º 1, e o artigo 107.º do Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 

de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 do Conselho (JO L 298 de 26.10.2012, p. 1).

 

6  Por «falta em matéria profissional» entende-se: violação das regras deontológicas da profissão, comportamento ilícito que tenha impacto na sua 
credibilidade profissional, falsas declarações ou deturpação de informações, participação num cartel ou noutro acordo que resulte numa distorção da 
concorrência, violação dos direitos de propriedade intelectual, tentativa de influenciar o processo decisório ou de obter informações confidenciais de 
autoridades públicas a fim de obter uma vantagem. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32012R0966


 

5. CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO 

O cumprimento dos critérios infra (incluindo a descrição do respetivo cenário de base) deve ser demonstrado 
com base em aferições claras e objetivas, em conformidade com as explicações infra. Os candidatos são 
incentivados a ir além desses requisitos mínimos e a basear-se em indicadores adicionais, consoante 
adequado.  

Os prémios serão atribuídos às candidaturas que, na opinião do júri, demonstrem uma solução que satisfaça 
melhor os seguintes critérios de atribuição específicos:  

 

Impacto social Melhoria (em comparação com as soluções existentes mais próximas) da 
participação dos idosos em atividades sociais (por exemplo, acesso a: cultura, lazer, 
atividades comunitárias, desporto, educação, cuidados de saúde, reuniões com 
familiares e amigos, compras e férias). Seria particularmente útil dar resposta a 
necessidades não satisfeitas. 

Os candidatos deverão desenvolver indicadores adequados (por exemplo, bem-
estar conforme refletido nos inquéritos de satisfação) — visando também 
possivelmente categorias específicas de utilizadores, se relevante.  

Será dada uma maior pontuação às candidaturas que definam e utilizem 
indicadores adicionais, em especial, no que diz respeito à avaliação do impacto 
tanto social como económico, sendo o retorno social dos investimentos (SROI7) 
uma opção possível.  

Impacto económico O impacto económico da solução proposta, avaliado com base na sua 
implementação durante o período do concurso, deve ser claramente quantificado e 
analisado. Tal deverá incluir o maior número possível de perspetivas — dos 
municípios, dos operadores da solução e da sociedade em geral, em termos de 
impacto direto e também indireto (por exemplo, permitindo uma prestação de 
cuidados de saúde mais económica).  

Quando adequado, devem também ser considerados os aspetos da criação de 
empregos/empresas. 

Empenhamento da 
comunidade 

O empenhamento da comunidade refere-se à participação da comunidade durante 
o desenvolvimento, a implementação e/ou a avaliação da solução proposta — 
nomeadamente em termos de promoção da sensibilização ou da disponibilização 
de financiamento (em particular através de fontes de financiamento com base na 
comunidade, como as ONG, o financiamento coletivo ou as organizações 
caritativas).  

A comunidade inclui grupos como potenciais utilizadores e/ou suas associações 
representantes, autoridades como os municípios, cidadãos em geral, ONG, serviços 
sociais, casas de repouso, empresas locais/regionais, voluntários, etc. que apoiem a 
solução. 

Quando adequado, devem ser salientados os benefícios partilhados por vários 
destes grupos. 

Escalabilidade e 
replicabilidade 

Os candidatos devem demonstrar que a solução proposta pode ser levada a uma 
maior escala na sua localização atual ou para além dela (por exemplo: extensão do 
nível urbano ao nível regional ou a novas categorias de utilizadores) e/ou ser 
reproduzida noutros locais, em especial noutros Estados-Membros da UE.  As 
provas devem ser fornecidas no âmbito de um plano empresarial, com base, por 

                                                 

7  https://en.wikipedia.org/wiki/Social_return_on_investment  

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_return_on_investment


 

exemplo, numa análise do mercado, incluindo necessidades dos utilizadores que 
não tenham ainda sido satisfeitas. 

Ao avaliar a escalabilidade e a replicabilidade, devem ser claramente identificados 
os condicionalismos e os riscos. Se for caso disso, devem também ser considerados 
os fatores culturais (e, não menos importante, as questões linguísticas). 

Quaisquer restrições ou pressupostos devem ser apresentados explicitamente (p. 
ex., o facto de a solução só visar determinadas categorias de utilizadores ou exigir 
a utilização de um telemóvel ou de um computador pessoal, ou só ser aplicável ao 
transporte urbano). 

Sustentabilidade Os candidatos devem demonstrar a sustentabilidade económica a longo prazo da 
solução proposta — abordando questões como: Quão abordável é a solução 
proposta em termos económicos? De que forma é assegurado financiamento 
operacional a longo prazo? Como serão assegurados os recursos necessários 
(pessoal, edifícios, veículos, sistemas informáticos, manutenção e atualizações, 
etc.), em especial em caso de um aumento da escala? Será dada maior pontuação 
a soluções que tenham em conta os aspetos ambientais8. 

Originalidade e 
criatividade 

Cada candidatura deve descrever o estado atual da técnica, ou seja, os sistemas 
existentes preexistentes9 que estão mais próximos da solução proposta, antes de 
explicar em que medida a solução proposta representa uma melhoria 
relativamente a esses sistemas preexistentes. Será dada maior pontuação a 
soluções substancialmente diferentes dos sistemas existentes e que não 
dependam de pequenas melhorias.  

A originalidade e a criatividade devem residir sobretudo nas características com um 
impacto positivo nos utilizadores, mas podem também estar relacionadas com o 
modelo empresarial subjacente à solução proposta ou com a metodologia utilizada 
para o seu desenvolvimento. 

Mensurabilidade  A maior mobilidade dos idosos (pessoas com mais de 65 anos) — ou de categorias 
específicas de idosos10 — (em comparação com as soluções existentes mais 
próximas) tem de ser demonstrada de forma mensurável em termos de facilidade 
de viajar (redução do tempo de deslocação numa dada viagem/distância, 
acessibilidade de serviços, satisfação dos clientes, frequência do serviço, etc.). 

As soluções implementadas num período inferior a 5 meses durante o período do 
concurso terão pontuações inferiores a 5 para este critério. 

Será dada uma maior pontuação a candidaturas relacionadas com soluções que 
foram testadas com sucesso num número significativo de utilizadores. 

Os candidatos devem definir e utilizar indicadores adequados em função da 

                                                 

8  De acordo com a OCDE (2002), um sistema de transportes sustentável do ponto de vista ambiental é um sistema que não põe em 
perigo a saúde pública nem os ecossistemas e satisfaz necessidades de acesso coerentes com: a) a utilização de recursos 
renováveis a um ritmo inferior ao da sua regeneração e b) a utilização de recursos não renováveis a um ritmo inferior ao do 
desenvolvimento de substitutos renováveis. OCDE (2002), Guidelines Towards Environmentally Sustainable Transport, Paris, 
http://english.cbcsd.org.cn/projects/mobility/download/oecd9714.pdf. 

9  Quer tenham sido desenvolvidos pelo candidato ou por terceiros 

10  Por exemplo, os candidatos podem decidir concentrar-se em partes específicas de todo este grupo-alvo, por exemplo, nos 
utilizadores rurais ou no transporte multimodal de longa distância. 

http://english.cbcsd.org.cn/projects/mobility/download/oecd9714.pdf


 

natureza da sua solução, por exemplo, indicadores específicos para mobilidade 
urbana, rural ou multimodal de longa distância11 e/ou de grupos de utilizadores 
específicos, etc. 

 

6. DOCUMENTOS 

Os documentos comprovativos obrigatórios são indicados no formulário de candidatura. 

Posteriormente, os participantes poderão ter de apresentar outros documentos (para fins de validação da 
entidade jurídica e do número da conta bancária, exame de ética, declaração sob compromisso de honra 
relativa aos motivos de exclusão, etc.).    

 

7. PROCEDIMENTO 

A avaliação das propostas será efetuada por um júri de avaliadores independentes. 

Se o número de candidaturas for superior a 50, haverá uma fase de pré-seleção efetuada por um painel de 
pré-seleção para escolher as 50 melhores candidaturas a submeter à apreciação do júri. Caso contrário, todas 
as candidaturas serão submetidas à apreciação do júri diretamente. O painel de pré-seleção e o júri podem 
ter uma composição diferente. O júri selecionará até 10 finalistas, desde que as suas pontuações atinjam, 
pelo menos, os limiares mencionados infra. Os finalistas serão convidados no 2.º trimestre de 2019 para uma 
audição com o júri. Podem também ser realizadas visitas no local para avaliar as soluções propostas pelos 
finalistas. Com base na avaliação do júri sobre as candidaturas, as audições e as possíveis visitas — que não 
será vinculativa para a Comissão —, esta tomará uma decisão sobre a atribuição do prémio e reserva-se o 
direito de selecionar um número inferior de galardoados ou de não selecionar nenhum. 

A avaliação pelo júri deverá ter lugar entre março e junho de 2019. 
 
O júri/painel de pré-seleção avaliará cada candidatura elegível em função de 7 critérios de atribuição:  

Critério Limiar Pontuação máxima 

1. Impacto social   20 

2. Impacto económico  10 

3. Empenhamento da comunidade   15 

4. Escalabilidade e replicabilidade  15 

5. Sustentabilidade da solução  10 

6. Originalidade e criatividade  15 

7. Mensurabilidade 5 15 

Limiar global 70 100 

Com base na avaliação, serão atribuídos um primeiro prémio de 1 000 000 EUR e quatro prémios de 
250 000 EUR. 

                                                 

11  Por exemplo, caso seja visada a mobilidade a longa distância, será também de interesse ter em conta questões complementares 
como, por exemplo, a acessibilidade dos hotéis e restaurantes, no planeamento de uma viagem completa, as quais se devem refletir 
em indicadores adequados. 



 

Caso haja candidaturas com a mesma pontuação, o painel/júri de pré-seleção determinará uma ordem de 
prioridade de acordo com a seguinte abordagem: às pontuações dos critérios 1 e 2 será dada uma 
ponderação de 2 e às pontuações dos restantes critérios será dada uma ponderação de 1.  No caso de haver 
um empate para o primeiro classificado, o prémio será dividido e atribuído a ambos.  

O limiar global é 70/100.  

Todos os participantes serão informados, em meados de 2019, do resultado da sua candidatura. 

 

8. OUTRAS CONDIÇÕES 

8.1 Modalidades de pagamento 

O montante dos prémios (2 000 000 EUR no total) será pago a cada galardoado numa única prestação após 
a cerimónia de entrega dos prémios mediante transferência bancária, desde que tenham sido apresentados 
todos os documentos solicitados 

Embora não estejam definidas condições para a utilização dos fundos, os galardoados no concurso são 
incentivados a utilizar o dinheiro do prémio para um maior desenvolvimento da sua solução. 

8.2 Publicidade — Promoção do prémio — Visibilidade do financiamento da UE  

8.2.1 Publicidade por parte dos galardoados  

Tanto os finalistas como os galardoados devem promover o prémio e os seus resultados facultando 
informações específicas a públicos diversificados (incluindo os meios de comunicação social e o público em 
geral) de uma forma estratégica e eficaz.  

Salvo pedido ou acordo em contrário da Comissão ou caso seja impossível, qualquer atividade de 
comunicação relacionada com a ação (incluindo em formato eletrónico, através das redes sociais, etc.) deve:  

(a) Incluir o emblema da UE e  

(b) Conter a seguinte menção:  

«Xxxxxxxx [nome do candidato] foi finalista/galardoado no Prémio Horizonte de Inovação Social do Programa de 
Investigação e Inovação da UE Horizonte 2020». 

Quando apresentado em associação com outro logótipo, o emblema da UE deve receber um destaque 
adequado.  

Para efeitos das suas obrigações, os finalistas e galardoados podem utilizar o emblema da UE sem 
aprovação prévia da Comissão.  

No entanto, tal não lhes confere o direito de utilização exclusiva.  

Além disso, não podem apropriar-se do emblema da UE nem de outra marca ou logótipo similar, mediante 
registo ou por quaisquer outros meios. 

8.2.2 Publicidade por parte da Comissão 

A Comissão pode utilizar, nas suas atividades de comunicação e de publicidade, informações relativas à ação 
e documentos, nomeadamente resumos para publicação, bem como quaisquer outros materiais, como 
imagens ou material audiovisual, que receba de qualquer participante (incluindo em formato eletrónico), 
especialmente na medida em que essas informações e documentos possam promover a replicação da 
solução.  

A Comissão publicará o nome dos finalistas e dos galardoados, a sua origem, o montante do prémio e a sua 
natureza e objetivo — a menos que estes tenham solicitado uma dispensa de publicação (alegando que tal 
divulgação pode comprometer a sua segurança ou prejudicar os seus interesses comerciais).  

As fotografias e os vídeos feitos pela Comissão, quer no âmbito da preparação da cerimónia de entrega dos 



 

prémios quer durante a própria cerimónia, são propriedade exclusiva da Comissão. 

8.3 Difusão e exploração dos resultados 

Os galardoados devem cumprir as obrigações estabelecidas no título III das Regras de Participação do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 constantes do Regulamento n.º 1290/201312.  

Para mais informações gerais e sobre boas práticas, ver os artigos 23.º-A a 31.º da Convenção de Subvenção 
Anotada (H2020 AGA). 

8.4 Tratamento de dados pessoais 

8.4.1Tratamento de dados pessoais pela Comissão 

Os dados pessoais serão tratados pela Comissão em conformidade com o Regulamento n.º 45/200113 e com 
o(s) aviso(s) sobre a proteção da privacidade que figura(m) no Portal dos Participantes. 

Todos os finalistas e galardoados autorizam a Comissão a publicar as seguintes informações:  

 nome  

 país de origem (endereço ou região NUTS 2) 

 resumo / principais características da solução apresentada  

 as suas atividades relacionadas com a atribuição do prémio (através do resumo para publicação que 
apresentaram)  

 montante do prémio 

 vídeo apresentado pelos candidatos (quando aplicável). 

em qualquer forma ou suporte. 

8.4.2. Tratamento de dados pessoais pelos participantes 

Os participantes devem tratar os dados pessoais em conformidade com o direito da UE e o direito nacional 
aplicáveis em matéria de proteção de dados (incluindo eventuais autorizações ou requisitos de notificação). 

8.5 Ética 

As atividades devem ser realizadas respeitando: 

(a) Os princípios éticos (incluindo os mais elevados padrões de integridade na investigação) 

(b) O direito internacional, o direito da UE e o direito nacional aplicáveis. 

Não serão premiadas atividades realizadas fora da UE caso estejam proibidas em todos os Estados-Membros.  

Os participantes devem assegurar que as atividades incidam exclusivamente em aplicações civis. 

Os participantes devem assegurar que as atividades não se destinam a: 

(a) Clonagem humana para efeitos de reprodução; 

(b) Alterações do património genético dos seres humanos que possam tornar essas alterações 
hereditárias (com exceção da investigação relacionada com o tratamento do cancro das gónadas) ou 

                                                 

12  Regulamento (UE) n.º 1290/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, que estabelece as regras de participação e 
difusão relativas ao «Horizonte 2020 – Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020)» (JO L 347 de 20.12.2013, p. 81 — 
http://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c645e51-6bff-11e3-9afb-01aa75ed71a1/language-pt. 

13  Regulamento (CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2000, relativo à proteção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos comunitários e à livre circulação desses dados (JO L 8 de 12.1.2001, p. 
1).  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html
http://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c645e51-6bff-11e3-9afb-01aa75ed71a1/language-pt


 

(c) Criação de embriões humanos exclusivamente para fins de investigação ou para fins de aquisição de 
células estaminais, nomeadamente por transferência de núcleos de células somáticas. 

Além disso, as atividades que envolvem a utilização de células estaminais embrionárias humanas estão 
sujeitas às condições enunciadas na Declaração da Comissão sobre atividades de investigação que envolvam 
células estaminais embrionárias humanas. 

Os participantes devem respeitar os mais elevados padrões de integridade na investigação — conforme 
consagrados, por exemplo, no Código de Conduta Europeu para a Integridade na Investigação14. 

Para mais informações gerais e sobre boas práticas, ver o manual em linha no Portal dos Participantes 
(Participant Portal Online Manual), as orientações para o preenchimento da autoavaliação ética (Guidance — 
How to complete your ethics self assessment) e a nota de orientação sobre investigação centrada 
exclusivamente em aplicações civis (Guidance note — Research focusing exclusively on civil applications). 

8.6 Segurança 

As atividades devem ser realizadas em conformidade com a Decisão 2015/444 da Comissão, ou seja, as 
informações sensíveis do ponto de vista de segurança devem ser apresentadas como «informações 
classificadas da UE», caso a sua divulgação não autorizada seja suscetível de prejudicar os interesses da 
União Europeia ou de um (ou mais) dos seus Estados-Membros. Não podem ser premiadas candidaturas que 
sejam demasiado sensíveis do ponto de vista da segurança. 

Para mais informações gerais e sobre boas práticas, ver as orientações sobre a classificação de informações 
em projetos de investigação (Guidance — Guidelines for the classification of information in research projects), 
as orientações sobre o tratamento de informação classificada em projetos de investigação da UE (Guidance 
— Guidelines for the handling of classified information in EU research projects), a nota de orientação sobre a 
potencial utilização abusiva dos resultados da investigação (Guidance note — Potential misuse of research 
results) e a nota de orientação sobre investigação que envolva produtos de dupla utilização (Guidance note — 
Research involving dual use items). 

8.7 Conflitos de interesses 

Os participantes devem tomar todas as medidas necessárias para evitar situações em que a atribuição 
imparcial e objetiva do prémio seja comprometida por motivos relacionados com interesses económicos, 
afinidades políticas ou nacionais, relações familiares ou afetivas ou qualquer outra comunidade de interesses 
(«conflito de interesses»). 

Os participantes devem informar a Comissão sem demora de qualquer situação que constitua ou que possa 
conduzir a um conflito de interesses e tomar imediatamente todas as medidas necessárias para retificar essa 
situação.  

A Comissão pode verificar se as medidas tomadas são adequadas e exigir que sejam adotadas medidas 
adicionais dentro de um determinado prazo. 

8.8 Responsabilidade por danos 

A Comissão não pode ser responsabilizada por danos causados aos participantes ou a terceiros em 
consequência da atribuição do prémio, incluindo em caso de negligência grave.  

A Comissão não pode ser responsabilizada por danos causados por qualquer um dos participantes no âmbito 
do prémio.  

8.9 Controlos, auditorias e inquéritos 

A Comissão, o Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e o Tribunal de Contas das Comunidades 
Europeias podem proceder a controlos, auditorias e inquéritos em relação ao prémio. 

                                                 

14  Código de Conduta Europeu para a Integridade na Investigação da ALLEA (All European Academies) e da ESF (Fundação Europeia da 
Ciência) de março de 2017, http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf.     

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0012:0015:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0012:0015:PT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-civil-apps_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_072_R_0011&qid=1427204240846&from=PT
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/secur/h2020-hi-guide-classif_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/secur/h2020-hi-guide-handle-classif-info_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/secur/h2020-hi-guide-handle-classif-info_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-misuse_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-misuse_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-dual-use_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-dual-use_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf


 

8.10 Retirada do prémio — Recuperação de montantes pagos indevidamente 

A Comissão pode retirar o prémio após a sua atribuição e recuperar todos os pagamentos efetuados se 
constatar que : 

(a) Foram prestadas falsas declarações e foi cometida fraude ou corrupção para a sua obtenção 

(b) Um galardoado não era elegível ou deveria ter sido excluído 

(c) Um galardoado infringiu gravemente as suas obrigações por força das presentes Regras do 
Concurso. 

8.11 Sanções administrativas 

Se um participante tiver cometido irregularidades ou fraude ou tiver prestado declarações falsas, a Comissão 
pode igualmente: 

(a) Excluí-lo da participação em todos os futuros contratos, subvenções e concursos financiados pelo 
orçamento da UE ou da Euratom durante um período máximo de cinco anos (ou de 10 anos, em caso 
de reincidência) e/ou 

(b) Impor uma sanção pecuniária compreendida entre 2 % e 10 % do valor do prémio (ou entre 4 % e 
20 % em caso de reincidência). 

8.12 Anulação do concurso  

A Comissão  pode cancelar o concurso ou decidir não atribuir o prémio — sem qualquer obrigação de 
indemnização dos participantes — se: 

(a) Não forem apresentadas candidaturas  

(b) O júri não selecionar um galardoado ou  

(c) O galardoado não for elegível ou deva ser excluído 

8.13 Queixas 

As queixas contra decisões que afetem negativamente os direitos de um participante ou galardoado podem 
ser apresentadas perante o Tribunal Geral — ou, em caso de recurso, o Tribunal de Justiça da União Europeia 
— ao abrigo do artigo 263.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). 

 

9. CONTACTO  

Para mais informações, consultar http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=social-innovation. 

Para perguntas de caráter geral (por exemplo questões jurídicas) relativas ao Programa-Quadro Horizonte 
2020, queira contactar o Serviço de Informações sobre Investigação. 

Para questões especificamente relacionadas com este prémio, queira contactar RTD-SOCIAL-INNOVATION-
PRIZE@ec.europa.eu. 
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