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HORIZONTE 
2020 

INDÚSTRIAS DE BASE BIOLÓGICA 

 

LIFE 

SUBPROGRAMA 
AMBIENTE 

 
PROJETOS TRADICIONAIS DE MEIO AMBIENTE E 
EFICIÊNCIA DE RECURSOS 
 

PÁG. 6 

 
NATUREZA E BIODIVERSIDADE 
 

PÁG. 7 

 
GOVERNAÇÃO E INFORMAÇÃO EM MATÉRIA DE 
AMBIENTE 
 

PÁG. 8 

 
PROJETOS INTEGRADOS 

 

 
PÁG. 9 

SUBPROGRAMA AÇÃO 
CLIMÁTICA 

 
MITIGAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
 

PÁG. 10 

 
ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
 

PÁG. 11 

 
GOVERNAÇÃO E INFORMAÇÃO EM MATÉRIA DE 
CLIMA 
 

PÁG. 12 

COSME APOIO À EXECUÇÃO DO QUADRO DE COMPETÊNCIA EMPREENDEDORISMO 

 
PÁG. 13 

PROGRAMAS 
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PARA AS EMPRESAS  

 

AVISOS MAR20 

 

 

OPORTUNIDADES QUE PERMANECEM ABERTAS 

 

POSEUR AVISO EM CONTÍNUO DESTINADO A AÇÕES DE PROTEÇÃO DO 
LITORAL – 8º AVISO 

PÁGS.  
14 - 15 

 
POCI 

SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

PÁGS. 
16 - 17 

 
 
 

FUNDO DE 
TRANSPORTES 

APOIO À CAPACITAÇÃO DAS AUTORIDADES DE TRANSPORTES 
PÁG. 18 

APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE FLEXÍVEL 
PÁG. 19 

 
APOIO À AQUISIÇÃO DE SISTEMAS E APLICAÇÕES DE INFORMAÇÃO, 

INTERAÇÃO E SERVIÇO AO PÚBLICO 
 

PÁG. 20 

POCI 
FORMAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E TRABALHADORES DAS EMPRESAS 

– FORMAÇÃO-AÇÃO PARA PME – 2º CICLO 

 
PÁGS. 
21 – 24 

 

SI 

(SI) SISTEMA DE INCENTIVOS: QUALIFICAÇÃO DAS PME 
PÁGS. 
25 - 26 

(SI I&DT) SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO: REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, 

DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DA INOVAÇÃO 
PÁG. 27 

FUNDO AMBIENTAL  CIRCULAR STARTUPS 
 
PÁG. 28 

MAR20 

APOIO À EXECUÇÃO DA POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA NO DOMÍNIO 
DA VIGILÂNCIA MARÍTIMA INTEGRADA 

PÁG. 29 

APOIO À INOVAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS 
ENTRE CIENTISTAS E PESCADORES 

 
PÁG. 29 

OPORTUNIDADES QUE PERMANECEM ABERTAS PÁGS. 
30 - 31 

PROGRAMAS 
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Horizonte 2020 
Indústrias de Base Biológica 

 
Beneficiários:  Entidades jurídicas estabelecidas nos Estados Membros da União Europeia, incluindo as suas regiões ultraperiféricas, 
serão elegíveis para receber financiamento através de subvenções do Programa Horizonte 2020. 
 

 
Avisos para apresentação de candidaturas aos diferentes tópicos da convocatória dedicada à iniciativa tecnológica conjunta para a 
bioindústria, como para o apoio à produção de componentes a partir de microalgas, para a valorização de resíduos sólidos orgânicos 
através de processos de biorrefinaria, entre outros 
 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Aumentar a conversão de 
lignina em compostos valiosos 
para aplicação em setores 
específicos do mercado 

 
 BBI-2019-SO1-D1  

 
 

4 de abril 2019 
4 de setembro 2019 

 (17h00 - Hora de Bruxelas) 

Produzir componentes para 
vários materiais, inclusive para 
alimentos e rações, a partir de 
microalgas 

BBI-2019-SO1-D2  
 
 

4 de abril 2019 
4 de setembro 2019 

 (17h00 - Hora de Bruxelas) 

Valorizar a fração orgânica de 
resíduos sólidos municipais 
através de uma biorrefinaria 
integrada a nível comercial 

 
 BBI-2019-SO1-F1 

 
4 de abril 2019 

 
4 de setembro 2019 

 (17h00 - Hora de Bruxelas) 
 

Uso de espécies e/ou 
variedades de árvores para 
criar novas cadeias de valor de 
base biológica 

BBI-2019-SO1-R1  
  
 

4 de abril 2019 

 
4 de setembro 2019 

 (17h00 - Hora de Bruxelas) 
 

Aplicar combinações 
tecnológicas para valorizar  
todos os componentes da 
matéria-prima de biomassa 

 
BBI-2019-SO2-F2  

 
4 de abril 2019 

4 de setembro 2019 
(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Desenvolver tecnologias 
inovadoras para melhorar a 
relação custo-eficácia e  
sustentabilidade das etapas de 
pré-tratamento em operações 
de biorefinação 

 
 

BBI-2019-SO2-R2  
 
  
 

4 de abril 2019 
4 de setembro 2019 

 (17h00 - Hora de Bruxelas) 

Aplicação de microrganismos e 
/ ou enzimas para resolver 
problemas de fim de vida dos 
plásticos 

 
BBI-2019-SO2-R3  

 
 

4 de abril 2019 
4 de setembro 2019 

 (17h00 - Hora de Bruxelas) 

Desenvolver tratamentos de 
superfície ou a granel para 
materiais melhorados à base de 
madeira 

BBI-2019-SO2-R4  
 

4 de abril 2019 
4 de setembro 2019 

 (17h00 - Hora de Bruxelas) 

Converter óleos e gorduras 
vegetais em produtos seguros 
de alto valor agregado para 
várias usos, incluindo alimentos 
e cuidados pessoais. 

BBI-2019-SO2-R5  
 

4 de abril 2019 
4 de setembro 2019 

 (17h00 - Hora de Bruxelas) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-2019-so1-d1;freeTextSearchKeyword=Bbi;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-2019-so1-d2;freeTextSearchKeyword=Bbi;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-2019-so1-f1;freeTextSearchKeyword=Bbi;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-2019-so1-r1;freeTextSearchKeyword=Bbi;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-10-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-2019-so2-f2;freeTextSearchKeyword=Bbi;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-2019-so2-r2;freeTextSearchKeyword=Bbi;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-13-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-2019-so2-r3;freeTextSearchKeyword=Bbi;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-2019-so2-r4;freeTextSearchKeyword=Bbi;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-2019-so2-r5;freeTextSearchKeyword=Bbi;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Modelar a composição de 
fluxos residuais de base 
biológica e sua evolução para 
otimizar a gestão e 
processamento 

BBI-2019-SO2-R7  
 

4 de abril 2019 
4 de setembro 2019 

 (17h00 - Hora de Bruxelas) 

Produzir ingredientes 
funcionais e aditivos de base 
biológica para mercados de alta 
qualidade 

BBI-2019-SO3-D3  
 

4 de abril 2019 
4 de setembro 2019 

 (17h00 - Hora de Bruxelas) 

Demonstrar pesticidas de base 
biológica e / ou agentes 
bioestimulantes para o 
aumento sustentável da 
produtividade agrícola 

BBI-2019-SO3-D4  
 

4 de abril 2019 
4 de setembro 2019 

 (17h00 - Hora de Bruxelas) 

Produzir alternativas de base 
biológica de alto desempenho a 
produtos ou processos 
perigosos para proteger e 
melhorar a saúde humana e o 
meio ambiente 

 

BBI-2019-SO3-F3  

 

 

4 de abril 2019 
4 de setembro 2019 

 (17h00 - Hora de Bruxelas) 

Desenvolver materiais de base 
biológica e de alto desempenho 
para várias e exigentes 
utilidades 

BBI-2019-SO3-R10  

 
4 de abril 2019 

4 de setembro 2019 
 (17h00 - Hora de Bruxelas) 

Desenvolver materiais de base 
biológica sustentáveis para 
produtos de consumo de alto 
volume 

BBI-2019-SO3-R8  

 
4 de abril 2019 

4 de setembro 2019 
 (17h00 - Hora de Bruxelas) 

Desenvolver fibras de base 
biológica e / ou moléculas 
funcionais para melhorar o 
desempenho de produtos 
têxteis 

BBI-2019-SO3-R9  

 
4 de abril 2019 

4 de setembro 2019 
 (17h00 - Hora de Bruxelas) 

Ajudar os proprietários de 
marcas a mudar para produtos 
de base biológica  

BBI-2019-SO4-S1  

 
4 de abril 2019 

4 de setembro 2019 
 (17h00 - Hora de Bruxelas) 

Modelar a economia de base 
biológica através de uma 
abordagem participativa 

BBI-2019-SO4-S3 

 
4 de abril 2019 

4 de setembro 2019 
 (17h00 - Hora de Bruxelas) 

Capacitar os clusters de PME 
para estas ultrapassarem o 
“vale da morte” 

BBI-2019-SO4-S4  

 
4 de abril 2019 

4 de setembro 2019 
 (17h00 - Hora de Bruxelas) 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-2019-so2-r7;freeTextSearchKeyword=Bbi;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-2019-so3-d3;freeTextSearchKeyword=Bbi;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-2019-so3-d4;freeTextSearchKeyword=Bbi;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-2019-so3-f3;freeTextSearchKeyword=Bbi;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-2019-so3-r10;freeTextSearchKeyword=Bbi;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-2019-so3-r8;freeTextSearchKeyword=Bbi;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-2019-so3-r9;freeTextSearchKeyword=Bbi;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-2019-so4-s1;freeTextSearchKeyword=Bbi;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-2019-so4-s3;freeTextSearchKeyword=Bbi;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-2019-so4-s4;freeTextSearchKeyword=Bbi;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047916;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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LIFE: Subprograma Ambiente 
Call: Projetos tradicionais de meio ambiente e eficiência de recursos 

 
Beneficiários: As propostas podem ser submetidas por qualquer pessoa coletiva registada na União Europeia. 
São elegíveis três tipos de beneficiários: (1) organismos públicos, enquanto autoridades públicas nacionais independentemente da sua 
forma de organização - estrutura central, regional ou local; (2) organizações comerciais privadas e (3) organizações privadas não 
comerciais (incluindo ONGs). 
Para além do beneficiário coordenador, uma proposta LIFE pode também envolver um ou mais beneficiários associados e/ou um ou 
mais cofinanciadores de projeto. 

 
 
A área prioritária Ambiente e Eficiência de Recursos foca-se em: 
- desenvolver, testar e demonstrar abordagens políticas ou de gestão, boas práticas e soluções para os desafios ambientais e de 
apoio a políticas e legislação relacionadas com eficiência de recursos, incluindo o Roadmap to a Resource Efficient Europe. 
- melhorar a base de conhecimento para o desenvolvimento, implementação, avaliação, acompanhamento e avaliação da política e 
legislação ambientais da União, bem como avaliação e monitorização dos fatores, pressões e respostas que têm impacto sobre o 
ambiente dentro e fora da União 
 
Prioridades temáticas para o LIFE Ambiente e Eficiência de recursos: 
1) Água, incluindo o meio marinho 
2) Resíduos 
3) Eficiência de Recursos, incluindo solo e florestas e economia verde e circular 
4) Ambiente e a saúde, incluindo produtos químicos e ruído 
5) Qualidade do ar e as emissões, incluindo o ambiente urbano 
 
Os candidatos devem escolher no máximo dois tópicos de projeto em eProposal e devem explicar claramente o motivo pela qual a 
sua proposta se enquadra nos tópicos selecionados. 
 
Tipologia de Projetos que podem ser submetidos nesta área prioritária do Ambiente e Eficiência de Recursos: Projetos de 
Demonstração e Projetos piloto; Projetos "close-to-market" 
 
O procedimento de submissão de projetos é realizado em duas etapas: 1ª Etapa - nota conceptual / 2ª Etapa - proposta completa 
Nota Conceptual: submetida através da ferramenta online eProposal disponível na página web do programa Life. Esta eProposal 
contém todos os formulários administrativos, técnicos e financeiros exigidos na Nota conceptual. 
Os candidatos devem apresentar as suas notas concetuais à Entidade Adjudicante através de eProposal antes até dia 17/06/2019, 
16h00 (hora de Bruxelas) 
 
Proposta Completa: Os candidatos com as notas concetuais melhor classificadas no ranking serão convidados em Outubro de 2019 
para a submissão da proposta completa através da eProposal. A eProposal contém todos os formulários administrativos, técnicos e 
financeiros exigidos e as funcionalidades necessárias para anexar documentos relevantes (mapas, fotografias, diagramas, gráficos e 
anexos administrativos e financeiros obrigatórios) 
 
O montante indicativo disponível para cofinanciar subvenções de ação para todos os tipos de projetos "tradicionais" no âmbito do 
subprograma Ambiente é de € 224 960 000. 
Não há um montante mínimo fixo para os orçamentos dos projetos. Enquanto grandes e ambiciosos projetos   (com custos totais de 
mais de €5.000.000) foram financiados diversas vezes no passado, pequenos projetos (com custos totais inferiores a €500.000) 
raramente tiveram sucesso devido à sua produção limitada e, consequentemente, ao baixo valor acrescentado. 
 

*fonte: LIFE 2019 Environment and resource efficiency traditional projects package 

 
Data de Abertura:  

4 de Abril 

 
Data de Encerramento para 

nota conceptual: 
17/06/2019, 16h00 (Bruxelas)  

 
Mais informação: 

LIFE 2019 Environment and resource efficiency traditional 
projects package  

 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-environment-and-resource-efficiency
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-environment-and-resource-efficiency
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LIFE: Subprograma Ambiente 
Call: LIFE Natureza e Biodiversidade 

 
Beneficiários: As propostas podem ser submetidas por qualquer pessoa coletiva registada na União Europeia. 
São elegíveis três tipos de beneficiários: (1) organismos públicos, enquanto autoridades públicas nacionais independentemente da sua 
forma de organização - estrutura central, regional ou local; (2) organizações comerciais privadas e (3) organizações privadas não 
comerciais (incluindo ONGs). 
Para além do beneficiário coordenador, uma proposta LIFE pode também envolver um ou mais beneficiários associados e/ou um ou 
mais cofinanciadores de projeto. 

 
 
A área prioritária Natureza e Biodiversidade foca-se em: 
- contribuir para o desenvolvimento e implementação das políticas e legislação da UE na área da Natureza e Biodiversidade, na 
Estratégia de Biodiversidade da UE para 2020 e nas Diretivas Aves e Habitats 
- apoiar o desenvolvimento, implementação e gestão da Rede Natura 2000  
-  melhorar a base de conhecimentos para o desenvolvimento, a aplicação, a avaliação, o acompanhamento e a avaliação das políticas 
e legislação da UE sobre natureza e biodiversidade e avaliar e monitorizar os fatores, pressões e respostas com impacto na natureza e 
na biodiversidade 
  
Prioridades temáticas para os projetos LIFE-Natureza: atividades para a implementação das Diretivas Aves e Habitats em particular: 
i) Atividades destinadas a melhorar o estado de conservação de habitats e espécies, incluindo o habitat e as espécies marinhas e 
espécies de aves de interesse da União; 
ii) Atividades de apoio aos seminários biogeográficos da rede Natura 2000; 
iii) Abordagens integradas para a implementação de quadros de ação prioritários 
 
Prioridades temáticas para os projetos LIFE Biodiversidade: atividades para a implementação da Estratégia de Biodiversidade da UE 
para 2020, em especial: 
i) Atividades destinadas a contribuir para o alcance da Meta 2 ( Manter e restaurar ecossistemas e seus serviços) 
ii) Atividades destinadas a contribuir para a realização das Metas 3, 4 e 5 ( Aumentar a contribuição da agricultura e silvicultura para a 
biodiversidade; Garantir a utilização sustentável dos recursos haliêutico e Combater Espécies Exóticas Invasoras. 
 
Pelo menos 25% do orçamento total elegível de um Projeto Life Natureza ou Life Biodiversidade tem de estar relacionado com ações 
de "concrete conservation", ou seja, ações que melhoram diretamente (ou retardam / suspendem / revertem o declínio) o estado de 
conservação / condição ecológica das espécies, habitats, ecossistemas ou serviços ecossistémicos visados. 
 
Tipologia de Projetos que podem ser submetidos nesta área prioritária da Natureza e Biodiversidade: Boas Práticas; Projetos de 
Demonstração e Projetos piloto 
 
O procedimento de submissão de projetos é realizado em 2 etapas: 1ª Etapa - nota conceptual / 2ª Etapa - proposta completa. 
Os candidatos devem enviar as suas notas conceptuais à Entidade Adjudicante através de eProposal até ao dia 19/06/2019, às 16h00 
(hora de Bruxelas). 

 
O montante indicativo disponível para cofinanciar subvenções de ação para todos os tipos de projetos "tradicionais" no âmbito do 
subprograma Ambiente é de € 224 960 000. 
Não há um montante mínimo fixo para os orçamentos dos projetos. Enquanto grandes e ambiciosos projetos (com custos totais de 
mais de €5.000.000) foram financiados diversas vezes no passado, pequenos projetos (com custos totais inferiores a €500.000) 
raramente tiveram sucesso devido à sua produção limitada e, consequentemente, ao baixo valor acrescentado. 
 

*fonte:LIFE 2019 Nature and biodiversity traditional projects package 

 
Data de Abertura:  

4 de Abril 

 
Data de Encerramento para 

nota conceptual: 
19/06/2019, 16h00 (Bruxelas) 

 
Mais informação: 

LIFE 2019 Nature and biodiversity traditional projects package  
 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-nature-and-biodiversity
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LIFE: Subprograma Ambiente 
Call:  Governação e Informação em matéria de Ambiente 

 
Beneficiários: As propostas podem ser submetidas por qualquer pessoa coletiva registada na União Europeia. 
São elegíveis três tipos de beneficiários: (1) organismos públicos, enquanto autoridades públicas nacionais independentemente da sua 
forma de organização - estrutura central, regional ou local; (2) organizações comerciais privadas e (3) organizações privadas não 
comerciais (incluindo ONGs). 
Para além do beneficiário coordenador, uma proposta LIFE pode também  envolver um ou mais beneficiários associados e/ou um ou 
mais cofinanciadores de projeto. 
 

 
Os objetivos específicos do domínio prioritário Governação e Informação em matéria de Ambiente são: 
- promover a consciencialização sobre questões ambientais; a criação de recursos públicos e o apoio das partes interessadas para 
elaboração de políticas da União no domínio do ambiente e promover o conhecimento sobre desenvolvimento sustentável e novos 
padrões de consumo sustentável; 
- apoiar a comunicação, a gestão e a divulgação de informações no domínio do ambiente, nomeadamente facilitar a troca de 
conhecimentos em termos de soluções e práticas bem sucedidas desenvolvendo, por exemplo, plataformas de cooperação e de treino 
entre as partes interessadas  
- promover e contribuir para um cumprimento e aplicação mais eficazes da legislação ambiental da UE, em especial promovendo o 
desenvolvimento e a divulgação das melhores práticas e abordagens políticas; 
- promover uma melhor governação ambiental, alargando o envolvimento das partes interessadas, incluindo ONGs, na consulta e 
implementação de políticas. 
 
Prioridades temáticas para os projetos de Governação e Informação em matéria de Ambiente: 
 -  campanhas de informação, comunicação e sensibilização, de acordo com as prioridades 
do 7º Programa de Ação Ambiental; 
 - atividades de apoio a um processo de controlo eficaz, bem como medidas para promover a conformidade com a legislação ambiental 
da União e atividades de apoio a sistemas e ferramentas de informação sobre a implementação da legislação ambiental da UE 
 
Tipologia de Projetos que podem ser submetidos nesta área prioritária da Governação e Informação em matéria de Ambiente: Projetos 
de informação; Projetos de consciencialização e Projetos de disseminação 
 
O procedimento de submissão de projetos é realizado em duas etapas: 1ª Etapa - nota conceptual / 2ª Etapa - proposta completa. 
Os candidatos devem enviar as suas notas conceptuais à Entidade Adjudicante através de eProposal até ao dia  19/06/2019, 16h00 
(hora de Bruxelas). 
 
O montante indicativo disponível para cofinanciar subvenções de ação para todos os tipos de projetos "tradicionais" no âmbito do 
subprograma Ambiente é de € 224 960 000. 
Não há um montante mínimo fixo para os orçamentos dos projetos. Enquanto grandes e ambiciosos projetos  (com custos totais de 
mais de €5.000.000) foram financiados diversas vezes no passado, pequenos projetos (com custos totais inferiores a €500.000) 
raramente tiveram sucesso devido à sua produção limitada e, consequentemente, ao baixo valor acrescentado. 
 

*fonte:LIFE 2019 Environmental Governance and Information package 

 
Data de Abertura:  

4 de Abril 

 
Data de Encerramento para 

nota conceptual: 
19/06/2019, 16h00 (Bruxelas) 

 
Mais informação: 

LIFE 2019 Environmental Governance and Information package 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-environmental-governance-information
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LIFE: Subprograma Ambiente e Subprograma para Ação Climática 
Call:  Projetos Integrados 

 
Beneficiários: As propostas podem ser submetidas por qualquer pessoa coletiva registada na União Europeia. 
São elegíveis três tipos de beneficiários: (1) organismos públicos, enquanto autoridades públicas nacionais independentemente da sua 
forma de organização - estrutura central, regional ou local;(2) organizações comerciais privadas e (3) organizações privadas não 
comerciais (incluindo ONGs). 
A autoridade competente responsável pela execução do plano ou estratégia relevante deverá, regra geral, ser a mesma que apresenta 
e liderar o projeto integrado. 
 

 
Os projetos integrados (PI) implementam numa larga escala territorial (regional, multiregional, nacional ou transnacional) planos ou 
estratégias ambientais ou climáticas exigidas por legislação específica da UE; desenvolvidos em conformidade com outros atos da 
União ou desenvolvidos pelas autoridades dos Estados-Membros, assegurando simultaneamente o envolvimento das partes 
interessadas e promovendo a coordenação e mobilização de, pelo menos, uma outra fonte de financiamento relevante da União, 
nacional ou privada. 
 
Os PI no âmbito do subprograma Ambiente visam o cofinanciamento de ações com o objetivo principal de ajudar os Estados-Membros 
e as autoridades regionais / locais na implementação de um conjunto específico de planos ou estratégias ambientais nas seguintes 
categorias: PI Natureza; PI Resíduos; PI Água; PI Ar 
 
Os PI no âmbito do subprograma Ação Climática visam o cofinanciamento de ações com o objetivo principal de ajudar os Estados-
Membros e as autoridades regionais/locais, bem como outras partes interessadas na implementação de um conjunto específico de 
planos ou estratégias ambientais nas seguintes categorias: PI de adaptação ás alterações climáticas; PI de mitigação e/ou adaptação 
às mudanças climáticas urbanas; PI de mitigação das mudanças climáticas. 
 
Tipologia de Projetos  
A maioria dos PIs implementam ações que aplicam Boas Práticas. Espera-se também o surgimento de ações demonstrativas ou 
inovadoras/piloto caso estas se revelem necessárias para o alcance da melhor solução para um problema que não foi resolvido até ao 
momento numa determinada escala ou sob as condições em causa ou a um problema para o qual não se conheçam ainda quaisquer 
soluções. Um elemento de capacity building é obrigatório. 
 
O procedimento de submissão de projetos é realizado em duas etapas: 1ª Etapa - nota conceptual / 2ª Etapa - proposta completa 
Os candidatos devem enviar as suas notas conceptuais por correio até ao dia 05 de setembro de 2019 
O prazo para a apresentação da proposta completa será especificado no convite para os projetos selecionados, contudo, a título 
indicativo, está previsto para 12 de março de 2020. 
 
Não há um montante mínimo fixo para orçamentos de PI. Os beneficiários devem, no entanto, estar cientes de que, considerando a 
escala dos projetos, espera-se que as propostas de PI sejam ambiciosas e com um orçamento substancial que excede em muito o 
montante médio de subsídio do LIFE concedido aos "projetos tradicionais". 
 
Prevê-se que o programa LIFE contribua - em média – em € 10 milhões para cada PI (ex. o orçamento total do projeto poderia ser de 
cerca de €17 milhões). 

O orçamento indicativo total disponível para 2019 para PI do subprograma Ambiente é de cerca de €97 milhões e no subprograma 
Ação climática, é de cerca de €26 milhões 

A taxa máxima de cofinanciamento do LIFE para os PI é de 60% do total elegível dos custos do projeto. Os restantes 40% dos custos 
serão cobertos integralmente por contribuições dos beneficiários do projeto ou suplementados por co-financiadores. 
 

*fonte: LIFE 2019 Integrated projects  application package 

Data de Abertura: 
4 de abril de 2019 

Data de Encerramento para 
nota conceptual: 

05 de setembro de 2019 

Mais informação: LIFE 2019 Integrated projects (under the sub-
programme for Environment and the sub-programme for Climate 

Action) application package 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-call-proposals-integrated-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-call-proposals-integrated-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-call-proposals-integrated-projects
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LIFE: Subprograma Alterações Climáticas 
Call: Mitigação das Alterações Climáticas 

 
Beneficiários: As propostas podem ser submetidas por qualquer pessoa coletiva registada na União Europeia. 
São elegíveis três tipos de beneficiários: (1) organismos públicos, enquanto autoridades públicas nacionais independentemente da 
sua forma de organização - estrutura central, regional ou local; (2) organizações comerciais privadas e (3) organizações privadas não 
comerciais (incluindo ONGs). 
Para além do beneficiário coordenador, uma proposta LIFE pode também envolver um ou mais beneficiários associados e/ou um ou 
mais cofinanciadores de projeto. 

 
 
A área prioritária de Mitigação das Alterações Climáticas foca-se nos seguintes objetivos específicos: 

a) Contribuir para a implementação e o desenvolvimento da política e da legislação da União em matéria de atenuação das 
alterações climáticas, incluindo a integração em todos os domínios de intervenção; em especial desenvolvendo, testando e 
demonstrando abordagens políticas ou de gestão, boas práticas e soluções para a mitigação das alterações climáticas 

b) Melhorar a base de conhecimentos para o desenvolvimento, avaliação, monitorização e implementação de medidas e ações 
eficazes de mitigação das alterações climáticas e aumentar a capacidade para aplicar esse conhecimento na prática; 

c) Facilitar o desenvolvimento e a implementação de abordagens integradas, tais como estratégias de mitigação das alterações 
climáticas e planos de ação, a nível local, regional ou nacional 

d) Contribuir para o desenvolvimento e demonstração de tecnologias, sistemas, métodos e instrumentos inovadores de atenuação 
das alterações climáticas adequados a serem reproduzidos, transferidos ou integrados. 
 

Os projetos no âmbito da Área Prioritária de Mitigação das Alterações Climáticas devem contribuir para a transição para uma economia 
de baixas emissões e para atingir o objetivo da UE de redução das emissões de gases de efeito de estufa até 2030 , em pelo menos 
40%, em comparação com os níveis de 1990, bem como as metas estabelecidas em termos de energias renováveis e metas de eficiência 
energética de pelo menos 27% em comparação com o cenário business-as-usual (a execução normal de operações funcionais padrão 
dentro de uma organização). 
 
Tipologia de Projetos: 
Boas práticas; Projetos de demonstração e Projetos piloto 
As propostas devem incluir boas práticas que possam ser replicadas e transferidas entre as regiões e os Estados-Membros e que se 
focam nas sinergias entre as ações ambientais e climáticas associadas à agricultura, ás florestas e aos solos, incluindo a sua 
monitorização 
 
A submissão de projetos no âmbito do Subprograma Alterações Climáticas mantém-se um procedimento de uma etapa única. 
Os candidatos devem apresentar as suas propostas à Administração Contratante por via de eProposal antes até ao dia 12 de setembro 
de 2019 (16h00 Hora de Bruxelas) 
 
Orçamento indicativo da call: €29,5 milhões 

Durante o período de vigência do segundo programa de trabalho plurianual LIFE para 2018-2020, a taxa máxima de cofinanciamento 
da UE para projetos LIFE «tradicionais» é de 55% do total dos custos elegíveis do projeto. 

 

*fonte:LIFE 2019 Climate action packag 

 
Data de Abertura:  

4 de Abril 

 
Data de Encerramento para nota conceptual: 

12 de setembro de 2019 (16h00 Bruxelas) 
 

 
Mais informação: 

LIFE 2019 Climate action package 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
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LIFE: Subprograma Alterações Climáticas 
Call: Adaptação às Alterações Climáticas 

 
Beneficiários: As propostas podem ser submetidas por qualquer pessoa coletiva registada na União Europeia. 
São elegíveis três tipos de beneficiários: (1) organismos públicos, enquanto autoridades públicas nacionais independentemente da 
sua forma de organização - estrutura central, regional ou local;  (2) organizações comerciais privadas e (3) organizações privadas não 
comerciais (incluindo ONGs). 
Para além do beneficiário coordenador, uma proposta LIFE pode  também envolver um ou mais beneficiários associados e/ou um ou 
mais cofinanciadores de projeto. 

 
 
A área prioritária de Adaptação ás Alterações Climáticas foca-se nos seguintes objetivos específicos: 

a) Contribuir para a implementação e o desenvolvimento da política e da legislação da União em matéria de adaptação ás alterações 
climáticas, incluindo a integração em todos os domínios de intervenção; em especial, desenvolvendo, testando e demonstrando 
abordagens políticas ou de gestão, boas práticas e soluções para a adaptação ás alterações climáticas, englobando quando 
apropriado abordagens baseadas no ecossistema; 

b) Melhorar a base de conhecimentos para o desenvolvimento, avaliação, monitorização e implementação de medidas e ações 
eficazes de adaptação ás alterações climáticas, dando prioridade, quando apropriado a abordagens baseadas no ecossistema e 
aumentar a capacidade para aplicar esse conhecimento na prática; 

c) Facilitar o desenvolvimento e a implementação de abordagens integradas, tais como estratégias de adaptação ás alterações 
climáticas e planos de ação, a nível local, regional ou nacional, dando prioridade, quando apropriado a abordagens baseadas no 
ecossistema 

d) Contribuir para o desenvolvimento e demonstração de tecnologias, sistemas, métodos e instrumentos inovadores de adaptação 
ás alterações climáticas adequados a serem reproduzidos, transferidos ou integrados. 
 

Tipologia de Projetos 
Boas práticas, Projetos de Demonstração e Projetos Piloto 
 
A submissão de projetos no âmbito do Subprograma Alterações Climáticas mantém-se um procedimento de uma etapa única. 
Os candidatos devem apresentar as suas propostas à Administração Contratante por via de eProposal antes até ao dia 12 de setembro 
de 2019 (16h00 Hora de Bruxelas) 
 
Orçamento indicativo da call: €24 milhões 

Durante o período de vigência do segundo programa de trabalho plurianual LIFE para 2018-2020, a taxa máxima de cofinanciamento 
da UE para projetos LIFE «tradicionais» é de 55% do total dos custos elegíveis do projeto. 

 

*fonte: LIFE 2019 Climate action package 

 
Data de Abertura:  

4 de Abril 

 
Data de Encerramento para nota conceptual: 

12 de setembro de 2019 (16h00 Bruxelas) 
 

 
Mais informação: 

LIFE 2019 Climate action package 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
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LIFE: Subprograma Alterações Climáticas 
Call: Governação e Informação em matéria de clima 

 
Beneficiários: As propostas podem ser submetidas por qualquer pessoa coletiva registada na União Europeia. 
São elegíveis três tipos de beneficiários: (1) organismos públicos, enquanto autoridades públicas nacionais independentemente da 
sua forma de organização - estrutura central, regional ou local;(2) organizações comerciais privadas e (3) organizações privadas não 
comerciais (incluindo ONGs). 
Para além do beneficiário coordenador, uma proposta LIFE pode  também envolver um ou mais beneficiários associados e/ou um ou 
mais cofinanciadores de projeto. 

 
 
A área prioritária de Governação e Informação em matéria de clima foca-se nos seguintes objetivos específicos: 

a) promover a sensibilização para questões climáticas, incluindo a criação de apoio público e das partes interessadas na 
elaboração de políticas da União no domínio do clima e promover o conhecimento sobre o desenvolvimento sustentável; 

b)  apoiar a comunicação, a gestão e a disseminação de informações no campo do clima e facilitar a troca de conhecimentos 
sobre soluções e práticas climáticas bem-sucedidas, nomeadamente desenvolvendo plataformas de formação e de 
cooperação entre as partes interessadas  

c) Promover e contribuir para o cumprimento e aplicação mais eficazes da legislação da União em matéria de clima, 
promovendo, em particular, o desenvolvimento e a divulgação das melhores práticas e abordagens políticas; 

d) Promover uma melhor governação do clima, alargando o envolvimento das partes interessadas, incluindo as ONG, em 
consulta e implementação de políticas. 

 
Tipologia de Projetos 
Informação, consciencialização e projetos de divulgação 
 
A submissão de projetos no âmbito do Subprograma Alterações Climáticas mantém-se um procedimento de uma etapa única. 
Os candidatos devem apresentar as suas propostas à Administração Contratante por via de eProposal antes até ao dia 12 de setembro 
de 2019 (16h00 Hora de Bruxelas) 
 
Orçamento indicativo da call: €4.2 milhões 

Durante o período de vigência do segundo programa de trabalho plurianual LIFE para 2018-2020, a taxa máxima de cofinanciamento 
da UE para projetos LIFE «tradicionais» é de 55% do total dos custos elegíveis do projeto. 

 

*fonte: LIFE 2019 Climate action package 

 
Data de Abertura:  

4 de Abril 

 
Data de Encerramento para nota conceptual: 

12 de setembro de 2019 (16h00 Bruxelas) 

 
Mais informação: 

LIFE 2019 Climate action package 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
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COSME   
Apoio à Execução Do Quadro De Competência Empreendedorismo 

Beneficiários: Os candidatos devem ser pessoas jurídicas em consórcio.  As entidades participantes podem ser:  
Autoridades e administrações públicas (a nível nacional, regional ou local); Associações de Comércio e Indústria ou entidades 
similares; Associações empresariais e comunidades colaborativas de apoio às empresas; Instituições de formação e educação; ONGs, 
organizações sem fins lucrativos, associações e fundações; outras entidades públicas e privadas especializadas em educação ou 
emprego. Terceiros associados, nomeadamente as entidades jurídicas que tenham um elo jurídico ou de capital com os candidatos 
que não se limita à ação nem seja estabelecida unicamente para efeitos da sua execução, podem participar na ação como candidatos 
para declarar os custos elegíveis. 
Apenas são elegíveis as candidaturas de entidades jurídicas estabelecidas em Estados-Membros da UE ou de países participantes no 
programa COSME, nos termos do artigo 6.º do Regulamento COSME. 

 
O EntreComp será um instrumento central para a promoção e aceitação da educação para o empreendedorismo em toda a Europa.  
 
Os objetivos específicos desta call são os seguintes:  
a) Encorajar o desenvolvimento de apoio ao nível de sistema para a competência de empreendedorismo, incluindo novas estratégias 
e iniciativas políticas, o estabelecimento de comunidades colaborativas duradouras nacionais, regionais ou locais, reformas curriculares 
de alto nível, parcerias estratégicas entre diferentes sectores, etc. 
b) Utilização do EntreComp para desenvolver um conjunto holístico de oportunidades de aprendizagem, programas de educação e 
serviços de apoio para o desenvolvimento da competência empreendedora ao longo da vida 
c) Envolvimento com empregadores e serviços de emprego para apoiar o desenvolvimento e avaliação de competências 
empreendedoras na procura de emprego, no local de trabalho e durante a vida ativa; 
d) Incentivar a inovação e novas abordagens para o desenvolvimento de competências de empreendedorismo em diferentes contextos 
de aprendizagem (incluindo ambientes formais, não formais e informais) e o envolvimento de novas entidades, empresas, ONG, 
intermediários; 
e) Utilizar o EntreComp para desenvolver respostas à natureza mutável do mercado de trabalho, da educação e formação, devido, por 
exemplo, à tecnologia digital, para apoiar a inovação e a criatividade dos cidadãos. 
f) Divulgar as lições aprendidas às partes interessadas e aos decisores políticos de outras regiões e países; 
g) Reunir países (e / ou regiões, cidades) para troca de experiências e boas práticas na construção de uma metodologia coerente para 
apoiar o desenvolvimento de competências empreendedoras a nível nacional e local. 
 
Todas as atividades mencionadas são obrigatórias:  

 
Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 Atividade 5 Atividade 6 

Estabelecimento 
de comunidades 

colaborativas 
nacionais, 

regionais ou locais 

Organização de 
workshops, mesas 

redondas, 
seminários e 

diálogos regulares 
dentro das 

comunidades 
colaborativas 

Desenvolver uma 
Estratégia para 

novas 
oportunidades de 
aprendizagem e 

serviços de apoio 
baseados no 
EntreComp 

Desenvolvimento 
de oportunidades 
de aprendizagem 

com base nos 
resultados da 

aprendizagem no 
EntreComp 

Testar novas 
abordagens para 

desenvolver e 
avaliar a 

competência de 
empreendedorismo 

 

Comunicação e 
disseminação de 

estratégias a nível 
europeu 

 

 
Orçamento Disponível e Financiamento de Projetos 
O orçamento total destinado ao cofinanciamento de projetos está estimado em € 1 000 000. 
A subvenção máxima por projeto será de € 500.000. 
A EASME tem planeado financiar duas (2) propostas. 
A subvenção está limitada a uma taxa máxima de reembolso de 90% dos custos elegíveis. 
A EASME reserva-se o direito de não distribuir todos os fundos disponíveis. 
 

*fonte: COS-ENTRECOMP-2018-3-01 

Data de Abertura 
9 de abril 2019 

Data de Encerramento  
22 de agosto 2019 

 (17h00 Hora de Bruxelas) 

Mais informação: 
COS-ENTRECOMP-2018-3-01 

 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/call_text_cos-entrecomp-2018-3-01.pdf
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POSEUR 
Aviso em Contínuo destinado a Ações de Proteção do Litoral – 8º Aviso 

 
Beneficiários: São elegíveis as seguintes entidades beneficiárias que tenham por missão ou competência executar ações de 
proteção do litoral nas suas áreas de intervenção, previstas no artigo 77.º do RE SEUR, nas seguintes alíneas: 
a) Administração Pública Central; 
b) Autarquias Locais 
No caso de operações promovidas por entidades enquadráveis na alínea a), que não a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), apenas 
são elegíveis se foram instruídas com parecer favorável ou protocolo celebrado com esta entidade, que ateste que a candidatura se 
destina à proteção do litoral e das suas populações face a riscos, especialmente de erosão costeira, e que contribui para a proteção e 
conservação da linha de costa. 
Sem prejuízo do referido no parágrafo anterior, as entidades enquadráveis na alínea b) só serão elegíveis caso apresentem à data da 
submissão da candidatura o contrato interadministrativo a que se refere o artigo 120.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
comprovativo da existência de delegação de competências da APA para a execução da operação candidata. 

 
 
O presente aviso de concurso diz respeito a candidaturas enquadradas na Prioridade de Investimento P5.II. – “Promoção de 
investimentos para abordar riscos específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas de gestão 
de catástrofe”, destacando-se o objetivo específico “Proteção do litoral e das suas populações face a riscos, Especialmente de erosão 
costeira”. 
 
Tem como principal objetivo dar continuidade ao apoio a intervenções que tenham em vista o reforço da proteção e conservação da 
linha de costa, antecipando a mitigação dos riscos e cenários potenciados pelas alterações climáticas, através de soluções inteligentes, 
eficientes e resilientes de proteção do litoral. Deverá ser dada prioridade a intervenções com caráter estrutural e impacte sistémico 
que contribuam para a redução da erosão costeira, promovendo a reposição do equilíbrio na dinâmica sedimentar ao longo da costa. 
 
As intervenções deverão estar enquadradas nas seguintes tipologias de ação: 
a) Ações materiais de proteção costeira em zonas de risco ou em situação critica de erosão, no sentido da eliminação, redução ou 
controlo do risco e da salvaguarda de pessoas e bens, de caráter estrutural e impacte sistémico: 
i) Proteção e reabilitação de sistemas costeiros naturais, nomeadamente dunares, incluindo regeneradores dunares, passadiços 
sobrelevados, paliçadas e vedações para limitar o acesso e evitar o pisoteio, para preservação dos sistemas costeiros naturais; 
ii) Ações de reposição de equilíbrio da dinâmica sedimentar, nomeadamente através da transposição de barras e reposição de 
dragados; 
iii) Alimentação artificial de praias enquanto intervenção de proteção costeira; 
iv) Reforço de cotas em zonas baixas costeiras ameaçadas pelo avanço das águas; 
v) Minimização de risco associado à instabilidade das arribas; 
vi) Construção e reabilitação de estruturas de defesa costeira; 
vii) Demolição e remoção de estruturas em risco localizadas em áreas de Domínio Público Marítimo; 
viii) Medidas ativas que visem restabelecer o fornecimento de sedimentos ao litoral; 
ix) Ações que visem conferir maior resiliência às frentes urbanas, como sejam as que possam envolver encaixe encaminhamento ou 
dissipação da energia da água; 
x) Minimização dos efeitos da erosão associados à divagação de embocaduras; 
xi) Abertura artificial e ações de desassoreamento de rias e lagoas costeiras; 
xii) Implementação de ações de recuo planeado, não abrangendo as ações de realojamento, estando incluída a aquisição de terrenos 
não construídos ou construídos, tendo em vista a proteção, reabilitação e redução de riscos no litoral. As áreas adquiridas passarão a 
fazer parte do domínio público do Estado ou do domínio privado do Estado indisponível. 
b) Ações de planeamento, produção de conhecimento, gestão de informação e monitorização: 
ii) Estudos de identificação e caracterização dos riscos que afetam as zonas costeiras, visando o melhor conhecimento das áreas 
vulneráveis e a identificação de depósitos sedimentares mobilizáveis para combate  à erosão costeira. 
 
As candidaturas deverão ser apresentadas de forma autónoma, devendo cada candidatura corresponder apenas a uma tipologia de 
operação, e preferencialmente a uma intervenção independente, a realizar numa zona de risco com localização devidamente 
identificada na candidatura e limitada num território específico a intervencionar, no âmbito das ações previstas nos documentos de 
planeamento setorial em vigor, nomeadamente no Plano de Ação Litoral XXI e nos POOC ou POC. 
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O prazo máximo de execução das operações a prever na candidatura não deverá ultrapassar 2 anos (24 meses), contados a partir da 
data de assinatura do Termo de Aceitação. 
 A dotação máxima do Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de €23 milhões. 
 A taxa máxima de cofinanciamento do Fundo de Coesão a aplicar às operações a aprovar é de 75%, incindindo sobre o total das 
despesas elegíveis. 
 

*fonte: Aviso em Contínuo POSEUR-09-2019-18 

Data de Abertura: 
29 de março 2019 

Data de Encerramento: 
29 de agosto 2019 (18h00) 

Mais informação: 
POSEUR-09-2019-18 

https://poseur.portugal2020.pt/media/41646/aviso-poseur-09-2019-18.pdf
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POCI 
Sistema De Apoio À Modernização E Capacitação Da Administração Pública 

 
Beneficiários:  Com base no n.º 1 do artigo 85.º do RECI e respetivo Anexo A – Ponto A.2, são entidades beneficiárias: 
a) As entidades da administração central do Estado; b) As entidades públicas empresariais prestadoras de serviços públicos; 
c) Outros níveis da administração ou outras entidades públicas, no âmbito das suas atividades, ao abrigo de protocolos celebrados 
com a administração central. 
Para efeitos desta alínea c), os referidos protocolos devem ter como objeto e ser celebrados especificamente para a execução de 
operações a que se candidatam, não sendo considerados, em nenhum caso, os protocolos celebrados com a Agência para a 
Modernização Administrativa, I.P., considerando a sua qualidade de Organismo Intermédio (OI) do POCI – COMPETE 2020. 
 

 
O presente aviso de concurso diz respeito a candidaturas enquadradas na Prioridade de Investimento 11.1, visando apoiar operações 
que contribuam para o reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes interessadas e da eficiência da 
Administração Pública, a fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem. 
 
As operações candidatas ao presente Aviso deverão, ainda, concorrer para a prossecução dos objetivos e prioridades previstos no 
artigo 82.º do RECI, ou seja, deverão ter como objetivo a transformação digital da Administração Pública, visando a redução dos custos 
de contexto e a qualificação da prestação do serviço público, induzindo uma melhoria do seu desempenho e da sua capacidade de 
resposta às necessidades dos cidadãos e das empresas, promovendo alterações de: 
a) Relacionamento com os cidadãos e/ou empresas; 
b) Transformação dos processos operacionais; 
c) Alteração do modelo e da oferta de bens e serviços públicos 
 
Complementarmente, as operações deverão concorrer, quando aplicável, para: 
I. A estratégia nacional em matéria de modernização e simplificação administrativa, nomeadamente para o Programa Simplex+, 
devendo ter em consideração os seguintes princípios: 
a. Princípio do utilizador de serviços e bens públicos;  
b. Princípio da concentração num ponto único de contacto  
c. Princípio da colaboração entre os diversos ministérios e entre diferentes níveis da administração, promovendo a partilha de 
informação entre entidades públicas  
d. Princípio da Administração Aberta  
e. Princípio da interoperabilidade e aproveitamento de sistemas de informação existentes  
II. A estratégia TIC 2020  
 
As intervenções deverão estar enquadradas nas seguintes tipologias de operações previstas no n.º 2 do artigo 83.º do RECI: 
a) Estudos e diagnósticos relativos a avaliações de impacto regulatório e demais iniciativas visando a simplificação legislativa e 
racionalidade processual, medidas de fomento da transparência, boa governação e gestão de riscos de corrupção, incluindo a 
implementação de planos de ação nos domínios da promoção da Administração aberta; 
b) Desenvolvimento de instrumentos de gestão, monitorização, bem como do acompanhamento e da avaliação de políticas públicas e 
de infraestruturas e equipamentos coletivos; 
c) Ações de promoção e divulgação de iniciativas com vista à disseminação de melhores práticas e partilha de conhecimento de novas 
formas de organização interna e de prestação de serviços públicos aos cidadãos e às empresas, bem como o desenvolvimento de 
novos modelos de inovação e de experimentação na Administração Pública, como sejam laboratórios de inovação, plataformas de 
incubação e aceleradores, projetos colaborativos de cocriação de soluções inovadoras, projetos de governação integrada, em 
particular os que visam a cooperação internacional e respostas a desafios societais; 
d) Desenvolvimento e implementação de sistemas de avaliação da prestação de serviços públicos e da satisfação dos utentes, de 
monitorização de níveis de serviço e de certificação de qualidade dos mesmos; 
e) Estudo e implementação de planos de racionalização de estruturas e serviços, designadamente soluções que visem a criação e ou 
reestruturação de serviços com o objetivo de reduzir as solicitações de informação junto dos cidadãos e empresas, bem como a 
valorização da informação já existente nos serviços públicos; 
f) Estudo e implementação de planos de transformação e ou racionalização de estruturas e ou processos, visando a melhoria da sua 
eficiência, eficácia e qualidade para os cidadãos e empresas, designadamente em termos de custo, tempo de resposta ou valor. 
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 Prazo máximo de execução de 24 meses, podendo, em casos devidamente justificados, a AG aprovar prorrogações dos prazos para 
além do referido limite, até uma duração máxima de 36 meses; 
 
A taxa de financiamento FSE a conceder às operações aprovadas no âmbito do presente concurso é de 85%. 
A dotação do FSE afeta ao presente concurso é de € 30 000 000. 
 

*fonte: Aviso N.º 02/SAMA2020/2019 

 
Data de Abertura:  
04 de abril 2019 

 
Data de Encerramento: 

04 de junho 2019 (18 horas) 

 
Mais informação: 

POCI-62-2019-04: 02/SAMA2020/2019 
 

http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/20190404_AAC_02_SAMA2020_2019.pdf
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Fundo de Transportes 
Apoio à Capacitação das Autoridades de Transportes 

 
Beneficiários: No âmbito do presente Aviso apenas são admitidas candidaturas de Comunidades Intermunicipais identificadas no 
ANEXO II à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
Uma comunidade intermunicipal pode submeter candidaturas em parceria com municípios integrados nessa comunidade 
intermunicipal ou com comunidades intermunicipais territorialmente contíguas. 
Para efeitos deste Aviso, é considerado beneficiário apenas a comunidade intermunicipal que submeter a candidatura. 
 

 
O «Fundo para o Serviço Público de Transportes», aprovado pela Portaria n.º 359-A/2017, de 20 de novembro, além de contribuir 
financeiramente para o funcionamento regular das autoridades de transportes - definidas pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 86-D/2016, de 30 dezembro – visa apoiar projetos 
e ações que contribuam para a capacitação das referidas autoridades de transportes e para a melhoria do sistema de transportes 
públicos de passageiros. 
Assim, tendo em conta as orientações estratégicas publicadas no Despacho n.º 3741/2018, publicado no DR de 13 de abril de 2018, e 
as prioridades estabelecidas no Plano de Atividades para 2018, o Conselho Diretivo do IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, 
I.P., na qualidade de Autoridade de Gestão do «Fundo para o Serviço Público de Transportes», deliberou proceder à publicação do 
presente Aviso de abertura de candidaturas destinado a projetos e ações da iniciativa das comunidades intermunicipais. 
 
Tipologias de operações  
 A) Ações Que Visem O Reforço Da Capacitação Das Autoridades De Transporte E A Implementação Do Rjsptp: 
Assessorias jurídicas estritamente no âmbito dos contratos de serviço público a celebrar; 
Assessorias económico-financeiras estritamente no âmbito dos contratos de serviço público a celebrar; 
Assessorias técnicas estritamente no âmbito dos contratos de serviço público a celebrar; 
Ações de formação de quadros estritamente inerentes à implementação do RJSPTP; 
Quantificação de compensações de obrigações de serviço público; 
Outras ações indispensáveis à implementação do RJSPTP. 
 B) Implementação De «Sistemas De Informação» Para Apoio Ao Planeamento, Modelação E Gestão De Redes: 
Aquisição de hardware e software necessários à montagem do sistema de informação geográfica; 
Aquisição de hardware e software necessários à modelação e ao planeamento de redes; 
Aquisição, desenvolvimento e implementação de sistemas automáticos de transferência da informação operacional por parte dos 
operadores; 
Aquisição, desenvolvimento e implementação de modelos e sistemas de apoio à sistematização e tratamento de informação. 
 
A dotação financeira prevista para o presente Aviso é de 300 mil euros, 
 A taxa de comparticipação financeira é de 75% até um máximo de 50 mil euros por candidatura e/ou beneficiário. 
 

*fonte: Aviso n.º 2/2019 

Data de Abertura:  
16 de abril 2019 

Data de Encerramento: 
31 de maio 2019 (18h00) 

 
Mais informação: 
Aviso n.º 2/2019  

 

https://gtatransportes.files.wordpress.com/2019/04/2c2ba-aviso-2019-pub.pdf
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Fundo de Transportes 
Apoio à Implementação de Transporte Flexível 

 
Beneficiários: No âmbito do presente Aviso apenas são admitidas candidaturas de Comunidades Intermunicipais identificadas no 
ANEXO II à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
Uma comunidade intermunicipal pode submeter candidaturas em parceria com municípios integrados nessa comunidade 
intermunicipal ou com comunidades intermunicipais territorialmente contíguas. 
Para efeitos deste Aviso, é considerado beneficiário apenas a comunidade intermunicipal que submeter a candidatura. 
 

 
O «Fundo para o Serviço Público de Transportes», aprovado pela Portaria n.º 359-A/2017, de 20 de novembro, além de contribuir 
financeiramente para o funcionamento regular das autoridades de transportes - definidas pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 86-D/2016, de 30 dezembro – visa apoiar projetos 
e ações que contribuam para a capacitação das referidas autoridades de transportes e para a melhoria do sistema de transportes 
públicos de passageiros. 
Assim, tendo em conta as orientações estratégicas publicadas no Despacho n.º 3741/2018, publicado no DR de 13 de abril de 2018, e 
as prioridades estabelecidas no Plano de Atividades para 2019/2020, o Conselho Diretivo do IMT - Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes, I.P., na qualidade de Autoridade de Gestão do «Fundo para o Serviço Público de Transportes», deliberou proceder à 
publicação do presente Aviso de abertura de candidaturas destinado a projetos e ações da iniciativa das comunidades intermunicipais. 
 
Tipologias de operações  
A) Estudos e projetos inerentes à implementação de projetos de transporte flexível, nomeadamente: 
i. Estudos e modelos de estimação da procura; 
ii. Estudos e modelos de configuração e otimização de percursos, incluindo definição dos percursos diários, da localização das paragens 
e do número e capacidade dos veículos; 
iii. Estudos de avaliação económico-financeira dos projetos, incluindo a definição das necessidades de financiamento para 
operacionalização do serviço, em função das caraterísticas do serviço e respetivas tarifas. 
B) Desenvolvimento e implementação de aplicações e / ou plataformas informáticas para gestão dos pedidos, organização dos serviços 
e definição / otimização dos percursos 
 
A dotação financeira prevista para o presente Aviso é de 500 mil euros. 
A taxa de comparticipação financeira é de 75% até um máximo de 75 mil euros por candidatura e por beneficiário 
 

*fonte: Aviso n.º 3/2019 

Data de Abertura:  
16 de abril 2019 

Data de Encerramento: 
31 de maio 2019 (18h00) 

 
Mais informação: 
Aviso n.º 3/2019  

 

https://gtatransportes.files.wordpress.com/2019/04/3c2ba-aviso-2019-pub.pdf
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Municípios 

Fundo de Transportes 
Apoio à Aquisição de Sistemas e Aplicações de Informação, Interação e Serviço ao Público 

Beneficiários: Autoridades de transportes e operadores de serviço regular de transportes públicos, de âmbito urbano, sendo admitidas 
candidaturas de: 
a) Municípios com operadores internos ou com serviço público de transporte de passageiros municipais explorado diretamente pelo 
município. Neste caso são admitidas candidaturas em nome dos seguintes tipos de beneficiários: 
i. Município com operador interno ou serviço explorado diretamente; 
ii. Operadores internos. 
b) Municípios com serviço público urbano de transporte de passageiros atribuído a operadores de serviço público. Neste caso são 
admitidas candidaturas em nome dos seguintes tipos de beneficiários: 
i. Município com serviço público de transportes urbanos devidamente autorizado; 
ii. Operadores de serviço público, com autorização para explorar transportes urbanos. 
Nos casos destes últimos, a elegibilidade da candidatura carece de compromisso expresso de a solução a implementar, e que será 
objeto de financiamento pelo Fundo para o Serviço Público de Transportes, se manter ao serviço na área onde se prevê a sua 
implementação até ao término da autorização / contrato de concessão vigente e afetos ao serviço público de transporte de 
passageiros, independentemente da área de implementação, após o término da autorização / contrato. 

O «Fundo para o Serviço Público de Transportes», aprovado pela Portaria n.º 359-A/2017, de 20 de novembro, além de contribuir 
financeiramente para o funcionamento regular das autoridades de transportes - definidas pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 86-D/2016, de 30 dezembro – visa apoiar projetos 
e ações que contribuam para a capacitação das referidas autoridades de transportes e para a melhoria do sistema de transportes 
públicos de passageiros. 
Assim, tendo em conta as orientações estratégicas publicadas no Despacho n.º 3741/2018, publicado no DR de 13 de abril de 2018, e 
as prioridades estabelecidas no Plano de Atividades para 2019/2020, o Conselho Diretivo do IMT - Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes, I.P., na qualidade de Autoridade de Gestão do «Fundo para o Serviço Público de Transportes», deliberou proceder à 
publicação do presente Aviso de abertura de candidaturas destinado a projetos e ações da iniciativa dos municípios e operadores de 
serviço público de transporte. 
 
Tipologias de operações  
No âmbito do presente Aviso são elegíveis as ações inerentes à aquisição e implementação de sistemas e aplicações de informação, 
interação e serviço ao público, abrangendo, entre outros, o hardware e software necessários à montagem dos sistemas, bem como a 
assessoria técnica necessária à sua implementação. 
As soluções abrangidas poderão materializar-se em diversas soluções de recolha e difusão da informação, de interação / serviço ao 
público, como por exemplo: 
a) Sistemas e aplicações com funcionalidades diversas de serviço e interação com o público que permitam a desmaterialização de 
processos, um atendimento mais ágil e eficaz (e.g. perdidos e achados, pedidos de justificação de faltas por atrasos, lembretes para 
horas de embarque preferenciais, reclamações / sugestões); 
b) Sistemas «dinâmicos» de informação ao público, incluindo: 
 Equipamentos de recolha de informação, incluindo a bordo; 
 Informação em tempo real nas paragens, a bordo dos veículos, em pontos estratégicos da rede ou em meios digitais (exemplos: 
websites, apps); 
 Na disponibilização de portais de mobilidade, motores de pesquisa de caminhos, cálculo de tempo e custo de viagem, entre outros. 
 Notificações de perturbações na rede; 
c) Sistemas «estáticos» de informação ao público, incluindo: 
 Consulta dos mapas de rede, horários, tarifários, etc. 
 Divulgação de informação diversa. 
 
A dotação financeira prevista para o presente Aviso é de 350 mil euros. 
A taxa de comparticipação financeira é de 75% até um máximo de 60 mil euros por candidatura e por beneficiário. 

*fonte: Aviso N.º 4/2019 

Data de Abertura:  
16 de abril 2019 

Data de Encerramento: 
31 de maio 2019 (18h00) 

 
Mais informação: 

Aviso n.º 4/2019  

https://gtatransportes.files.wordpress.com/2019/04/4c2ba-aviso-2019-pub.pdf
https://gtatransportes.files.wordpress.com/2019/04/4c2ba-aviso-2019-pub.pdf
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POCI: Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego   
Formação de empresários e trabalhadores das empresas - Formação-Ação para PME - 2º Ciclo 

 
Entidades Promotoras:  Entidades privadas sem fins lucrativos, de natureza associativa e com atividades dirigidas a PME e que 
cumpram as condições de acesso previstas nos artigos 12.º e 13.º do Decreto-Lei nº 159/2014, de 27 de outubro, na sua atual 
redação, e nos artigos 5.º, 47.º e 48.º do RECI, na sua atual redação.  
 

 
Os avisos de candidatura apresentados inserem-se na Prioridade de Investimento (PI) 8.5, integrada no Eixo III do domínio da 
Competitividade e Internacionalização, prevendo como objetivo específico intensificar a formação dos empresários e gestores para a 
reorganização e melhoria das capacidades de gestão, assim como dos trabalhadores das empresas, apoiada em temáticas associadas 
à inovação e mudança. 
 
Aos presentes Avisos candidatam-se entidades promotoras, de natureza associativa e privada sem fins lucrativos e com atividades 
dirigidas às PME, que visem o desenvolvimento de um programa formativo de intervenção estruturada num conjunto de PME, que se 
constituem como beneficiárias (participantes), apresentando soluções comuns e coerentes face a problemas ou oportunidades a 
explorar no quadro das empresas a envolver 
 
Tipologia dos projetos e modalidades de candidatura 
São elegíveis os projetos de formação-ação apresentados apenas por uma entidade promotora, não sendo admissíveis projetos em 
copromoção, e que cumpram as seguintes condições: 
 
 
a) No presente Aviso, cada projeto pode integrar uma ou várias temáticas; 

 
b) Uma entidade promotora poderá candidatar-se, no máximo, a dois Avisos do presente ciclo 2019/2021, com uma candidatura em 

cada Aviso, desde que cada candidatura seja dirigida a setores de atividade distintos, independentemente de contemplarem 
temáticas distintas ou coincidentes. Caso esta condição não seja cumprida, apenas poderá ser considerada a candidatura 
submetida em primeiro lugar no SIFSE (verificação pela data e hora de submissão eletrónica); 

c) Uma mesma PME deverá participar apenas num projeto de formação-ação no presente ciclo de Avisos 2019/2021. 
Excecionalmente poderá ser admitida a participação de uma mesma PME num segundo projeto, desde que em temáticas 
diferentes, não disponíveis em simultâneo em ambos os projetos, e desde que sejam devidamente fundamentados e justificados 
os impactos previsíveis desta multiplicidade de temáticas no crescimento e competitividade da empresa; 

d) Uma mesma PME só pode ser intervencionada em mais de uma temática no mesmo projeto quando estiverem objetivamente 
fundamentados os efeitos benéficos dessa multiplicidade na competitividade da empresa, nomeadamente na adoção de novos 
métodos e processos organizacionais e tecnológicos; 

e) Cada projeto apenas poderá admitir PME que já tenham sido intervencionadas em anteriores projetos de formação-ação 
enquadrada no Portugal2020, até um máximo de 25% do total de PME a intervencionar. Assim, cada projeto deve ter pelo menos 
75% de novas PME, que nunca tenham sido intervencionadas no âmbito da tipologia formação-ação enquadrada no Portugal2020. 
A verificação deste critério será efetuada aquando do registo da cativação em “de minimis”, constituindo-se como condição de 
admissibilidade da PME. Excecionalmente poderá verificar-se um número menor de novas PME a intervencionar, mediante a 
devida justificação do Organismo Intermédio e autorização por parte da Autoridade de Gestão. 
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AVISO Nº 07/SI/2019 

 
Área Geográfica de Aplicação -  regiões menos desenvolvidas NUTS II Norte, Centro e Alentejo 
 
As áreas temáticas de intervenção a desenvolver no presente Aviso são as seguintes: 
1. Internacionalização; 2. Economia digital; 3. Implementação de sistemas de gestão; 4. Indústria 4.0; 
5. Otimização de recursos financeiros e controlo de gestão; 6. Gestão para a competitividade das PME; 7. Inovação e eficiência de 
processos produtivos. 
Consideram-se prioritárias, no atual contexto económico, as áreas temáticas “Internacionalização”, “Economia digital”, 
“Implementação de sistemas de gestão” e “Indústria 4.0”. 
 
Os projetos a apoiar neste Aviso têm de assegurar a intervenção num mínimo de 10 PME por temática e 20 PME por operação; 
Cada ação de formação (turma) não pode ter um número de formandos inferior a 10, sendo desejável a participação de 16 
formandos (1 por PME); 
Os projetos a apoiar neste aviso têm uma duração máxima de 24 meses; 
O montante de apoio público a conceder (componente FSE) tem de ser obrigatoriamente superior a €50.000. 
 
A dotação do Fundo Social Europeu a conceder no presente concurso é de 3,5 milhões de euros, sem prejuízo da Autoridade de Gestão 
poder reforçar a dotação orçamental, se justificável. 
 
Mais informações: http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AVISO_Nº_07-SI-2019.pdf 

Aviso Nº 08/SI/2019 

 
Área Geográfica de Aplicação -  regiões menos desenvolvidas NUTS II Norte, Centro e Alentejo. 
A entidade promotora do projeto só pode considerar no projeto que propõe a cofinanciamento, PME cujo(s) estabelecimento(s) no(s) 
qual(/ais) irá ser concretizado o investimento se localize(m) em região admissível. 
 
As áreas temáticas de intervenção a desenvolver no presente Aviso são as seguintes: 
A. Capitalizar: otimização de recursos financeiros; B. Internacionalização; C. Economia digital; D. Gestão da inovação; E. 
Sustentabilidade e responsabilidade ambiental; F. Implementação de sistemas de gestão (Qualidade, Ambiente, SST ou outros); G. 
Gestão comercial e marketing; H. Indústria 4.0. 
Consideram-se prioritárias as áreas temáticas “Capitalizar: otimização de recursos financeiros”, “Internacionalização”, “Economia 
digital”, “Gestão da inovação”, “Sustentabilidade e responsabilidade ambiental”, “Implementação de sistemas de gestão (Qualidade, 
Ambiente, SST ou outros) e “Indústria 4.0”. 
 
Os projetos a apoiar neste Aviso têm de assegurar a intervenção num mínimo de 20 PME por projeto, sendo que cada área temática 
deverá ser constituída por um mínimo de 10 PME; 
Cada ação de formação (turma) não pode ter um número de formandos inferior a 6; 
O montante de apoio público a conceder (componente FSE) tem de ser obrigatoriamente superior a €50.000. 
Os projetos a apoiar neste Aviso têm uma duração máxima de 24 meses 
A dotação do Fundo Social Europeu a conceder no presente concurso é de 20 milhões de euros, sem prejuízo da Autoridade de Gestão 
poder reforçar a dotação orçamental, se justificável. 
 
Mais informação  em: http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/Aviso_08_SI_2019.pdf 
 

AVISO Nº 09/SI/2019 

 
Área Geográfica de Aplicação - regiões menos desenvolvidas NUTS II Norte, Centro e Alentejo. 
 
As áreas temáticas de intervenção a desenvolver no presente Aviso são as seguintes: 
A. Organização e gestão; B. Implementação de sistemas de gestão; C. Internacionalização; D. Capitalizar: optimização de recursos 
financeiros; E. Economia digital; F. Sustentabilidade e responsabilidade ambiental; G. Gestão da inovação; H. Gestão estratégica; I. 
Indústria 4.0. 
 

http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/Aviso_08_SI_2019.pdf
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Consideram-se prioritárias, no atual contexto económico, as áreas temáticas “Internacionalização”, “Economia digital”, “Indústria 4.0” 
e “Capitalizar: optimização de recursos financeiros”. 
 
Para a generalidade das áreas temáticas, os projetos têm de assegurar a intervenção num mínimo de 20 PME por projeto, sendo que 
cada área temática deverá ser constituída por 10 PME. Para projetos exclusivos na área temática na “Indústria 4.0”, têm de assegurar 
a intervenção de um mínimo de 10 PME; 
Cada ação de formação (turma) não pode ter um número de formandos inferior a 6; 
O montante de apoio público a conceder (componente FSE) tem de ser obrigatoriamente superior a €50.000. 
Os projetos a apoiar neste Aviso têm uma duração máxima de 24 meses; 
A dotação do Fundo Social Europeu a conceder no presente concurso é de 17 milhões de euros, sem prejuízo da Autoridade de Gestão 
poder reforçar a dotação orçamental, se justificável. 
 
Mais informação em:  http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AVISO-09-SI-2019.pdf 
 

AVISO Nº 10/SI/2019 

 
Área Geográfica de Aplicação - regiões menos desenvolvidas NUTS II do Centro. 
 
As áreas temáticas de intervenção a desenvolver no presente Aviso são as seguintes: 
A. Capitalizar: optimização de recursos financeiros; B. Internacionalização; C. Economia digital; D. Gestão da inovação; 
E. Sustentabilidade e responsabilidade ambiental; F. Implementação de sistemas de gestão; G. Indústria 4.0; H. Organização e gestão; 
I. Gestão estratégica e operacional. 
Consideram-se prioritárias as áreas temáticas de A a G. 
 
Os projetos a apoiar neste Aviso têm de assegurar a intervenção num mínimo de 10 PME por temática; 
Cada ação de formação (turma) não pode ter um número de formandos inferior a 6; 
O montante de apoio público a conceder (componente FSE) tem de ser obrigatoriamente superior a €50.000. 
Os projetos a apoiar neste Aviso têm uma duração máxima de 24 meses. 
A dotação do Fundo Social Europeu a conceder no presente concurso é de 4 milhões de euros, sem prejuízo da Autoridade de Gestão 
poder reforçar a dotação orçamental, se justificável. 
 
Mais informação em:http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/Aviso-10_SI_2019.pdf 
 

AVISO N.º 11/SI/2019 

 
Área Geográfica de Aplicação -  regiões menos desenvolvidas NUTS II Norte, Centro e Alentejo. 
 
As áreas temáticas de intervenção a desenvolver no presente Aviso são as seguintes: 
1. Implementação de sistemas de gestão; 2. Economia digital; 3. Gestão da inovação. 
 
Os projetos a apoiar neste Aviso têm de assegurar a intervenção num mínimo de 10 PME por temática e 25 PME por operação. 
Cada ação de formação (turma) não pode ter um número de formandos inferior a 6. 
 Os projetos a apoiar neste Aviso têm uma duração máxima de 24 meses; 
O montante de apoio público a conceder (componente FSE) tem de ser obrigatoriamente superior a €50.000; 
As operações que atuem nas três regiões menos desenvolvidas da NUTS II Norte, Centro e Alentejo, não podem ter um investimento 
superior a €750.000,00; 
As operações que atuem em uma ou em duas das três regiões menos desenvolvidas da NUTS II Norte, Centro e Alentejo, não podem 
ter um investimento superior a €450.000,00. 
 
A dotação do Fundo Social Europeu a conceder no presente concurso é de 15 milhões de euros, sem prejuízo da Autoridade de Gestão 
poder reforçar a dotação orçamental, se justificável. 
 
Mais informações em: http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AVISO-11-SI-2019.pdf 
 
 
 

http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AVISO-09-SI-2019.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/Aviso-10_SI_2019.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AVISO-11-SI-2019.pdf
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AVISO Nº 12/SI/2019 

 
Área Geográfica de Aplicação - regiões menos desenvolvidas NUTS II Norte, Centro e Alentejo 
 
As áreas temáticas de intervenção a desenvolver no presente Aviso são as seguintes: 
A. Capitalizar: otimização de recursos financeiros; B. Economia digital; C. Internacionalização; D. Gestão da inovação; E. 
Sustentabilidade e responsabilidade ambiental; F. Implementação de sistemas de gestão; G. Gestão de empresas turísticas; H. Indústria 
4.0. 
 
Os projetos a apoiar neste Aviso têm de assegurar a intervenção num mínimo de 10 PME por temática; 
Cada ação de formação (turma) não pode ter um número de formandos inferior a 6; 
Os projetos a apoiar neste Aviso têm uma duração máxima de 24 meses; 
 O montante de apoio público a conceder (componente FSE) tem de ser obrigatoriamente superior a €50.000. 
A dotação do Fundo Social Europeu a conceder no presente concurso é de 8 milhões de euros, sem prejuízo da Autoridade de 
Gestão poder reforçar a dotação orçamental, se justificável. 
 
Mais informações em: http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AVISO-12-SI-2019.pdf 
 

AVISO Nº 13/SI/2019 

 
Área Geográfica de Aplicação -  regiões menos desenvolvidas NUTS II Norte, Centro e Alentejo. 
 
As áreas temáticas de intervenção a desenvolver no presente Aviso são as seguintes: 
1. Gestão da inovação – Gestão agrícola; 2. Sustentabilidade e responsabilidade ambiental – Uso eficiente da água; 3. Sustentabilidade 
e responsabilidade ambiental – Eficiência energética; 4. Sustentabilidade e responsabilidade ambiental – Agricultura biológica; 5. 
Sustentabilidade e responsabilidade ambiental – Produção e proteção integrada; 6. Implementação de sistemas de gestão – 
Certificação da gestão florestal sustentável; 7. Capitalizar: otimização de recursos financeiros – Literacia financeira; 8. Marca – 
Marketing; 9. Jovens agricultores em processo de instalação; 10. Segurança e higiene no trabalho agrícola; 11. Mecanização agrícola. 
 
Os projetos a apoiar neste Aviso têm de assegurar a intervenção num mínimo de 10 PME por temática. 
Cada ação de formação (turma) não pode ter um número de formandos inferior a 6. 
Os projetos a apoiar neste Aviso têm uma duração máxima de 24 meses. 
 
A dotação do Fundo Social Europeu a conceder no presente concurso é de 3,5 milhões de euros, sem prejuízo da Autoridade de 
Gestão poder reforçar a dotação orçamental, se justificável. 
 
Mais informações em: http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AVISO-13-SI-2019.pdf 
 

 
Data de Abertura 

 

 
Data de Encerramento 

 
9 de abril 2019 

 

 
13 de maio 2019 (18h00) 

http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AVISO-12-SI-2019.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AVISO-13-SI-2019.pdf
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(SI) Sistema de Incentivos 
Qualificação das PME  

Beneficiários: Os beneficiários dos apoios previstos no presente Aviso de concurso são empresas PME de qualquer natureza e sob 
qualquer forma jurídica 

 
O objetivo do presente aviso de concurso consiste em selecionar projetos que visem ações de qualificação de PME em domínios 
imateriais com o objetivo de promover a competitividade das PME e sua capacidade de resposta no mercado global. 
São suscetíveis de apoio os projetos com investimentos de: 
Reforço das capacidades de organização e gestão das PME, incluindo, o investimento em desenvolvimento das capacidades 
estratégicas e de gestão competitiva, como sistemas de gestão da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar, redes modernas 
de distribuição e colocação de bens e serviços e a utilização de TIC (Prioridade de Investimento (PI) 3.3 mencionada na alínea b) do n.º 
1 do artigo 40.º do RECI). 
 
Tipologia das operações: São suscetíveis de apoio os projetos individuais de qualificação das estratégias de PME que concorrem para 
o aumento da sua competitividade, flexibilidade e capacidade de resposta ao mercado global, nos seguintes domínios imateriais de 
competitividade: 
 

a) Inovação organizacional e gestão - introdução de novos métodos ou novas filosofias de organização do trabalho, reforço das 
capacidades de gestão, estudos e projetos, redesenho e melhorias de layout, ações de benchmarking, diagnóstico e 
planeamento, excluindo as alterações que se baseiem em métodos de organização já utilizados na empresa; 
 

b) Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC) – desenvolvimento de redes modernas de distribuição e 
colocação de bens e serviços no mercado. Criação e ou adequação dos modelos de negócios com vista à inserção da PME na 
economia digital que permitam a concretização de processos desmaterializados com clientes e fornecedores através da 
utilização das TIC (utilização de ferramentas sofisticadas de marketing pelas empresas – inbound e outbound); 
 

c) Criação de marcas e design – conceção e registo de marcas (incluindo a criação de marcas próprias ao nível do produto e da 
empresa), novas coleções e melhoria das capacidades design, excluindo as alterações periódicas e outras de natureza cíclica 
e sazonal; 
 

d) Desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos – melhoria das capacidades de desenvolvimento de 
produtos, processos e serviços, designadamente pela criação ou reforço das capacidades laboratoriais, excluindo testes de 
qualidade dos produtos, protótipos e provas de conceito; 
 

e) Proteção de propriedade industrial – patentes, invenções, modelos de utilidade e desenhos ou modelos; 
 

f) Qualidade – certificação, no âmbito do sistema português da qualidade (SPQ) ou de sistemas internacionais de certificação, 
de sistemas de gestão da qualidade, ou de outros sistemas de gestão não incluídos nas restantes tipologias e que sejam 
relevantes para a qualidade dos produtos, serviços, ou processos de gestão das empresas, certificação de produtos e serviços 
com obtenção de marcas, bem como a implementação de sistemas de gestão pela qualidade total. Inclui ainda a 
implementação de sistemas de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, devendo abranger a 
respetiva certificação acreditada designadamente, ao abrigo da NP 4552:2016; 
 

g) Transferência de conhecimento - aquisição de serviços de consultoria e assistência técnica, nos domínios da transferência de 
conhecimentos e certificação de sistemas de gestão da investigação, desenvolvimento e inovação; 
 

h) Distribuição e logística – introdução de sistemas de informação aplicados a novos métodos de distribuição e logística; 
 

i) Eco-inovação – incorporação nas empresas dos princípios da eco-eficiência e da economia circular, com vista a promover uma 
utilização mais eficiente dos recursos, incentivar a redução e reutilização de desperdícios e minimizar a extração e o recurso 
a matérias-primas. Inclui as certificações de sistemas, serviços e produtos na área do ambiente, obtenção do Rótulo Ecológico 
e sistema de ecogestão e auditoria (EMAS); 
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O limite mínimo de despesa elegível total por projeto no âmbito do presente Aviso é de 25 mil euros. 
 
Taxas de financiamento das despesas elegíveis: Tendo em consideração o previsto no n.º 1 do artigo 50.º do RECI, os incentivos a 
conceder no âmbito deste Aviso são calculados através da aplicação às despesas consideradas elegíveis de uma taxa de 45%, com 
exceção dos incentivos a conceder pelo PO Regional de Lisboa, os quais são calculados através da aplicação, às despesas elegíveis, de 
uma taxa máxima de 40%. 
 
A dotação do Fundo FEDER afeta ao presente concurso é de 21,5 milhões de euros, sendo que para o Programa Operacional Regional 
do Centro é o seguinte: 

Programa Operacional  Dotação Orçamental PI 3.3 Qualificação PME (milhares de euros) 

Regional do Centro 3000 

 

*fonte: Aviso N.º 06/SI/2019 

Data de Abertura: 
9 de abril 2019 

Data de Encerramento: 
31 de maio 2019 (19h00) 

Mais informação: 
AVISO N.º 06/SI/2019 

http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/20190409_AAC06_2019_QualificaçãoPME.pdf
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  (SI I&DT) Sistema de Incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico 
Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

Beneficiários : a) Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, que respeitem o disposto na definição de «Empresa» 
da alínea ff) do artigo 2.º do RECI, ou seja, toda e qualquer entidade que, independentemente da sua forma jurídica, exerce uma 
atividade económica através da oferta em concorrência de bens ou serviços no mercado; b) Entidades não empresariais do Sistema 
de I&I, de acordo com a definição de «Entidade não empresarial do sistema de I&I» disposta na alínea ii) do artigo 2.º do RECI, ou seja, 
uma entidade que, independentemente do seu estatuto jurídico (de direito privado ou de direito publico) ou modo de financiamento, 
exerça de modo independente, ou no âmbito de uma colaboração efetiva, atividades de investigação fundamental, investigação 
industrial ou desenvolvimento experimental ou de divulgação ampla dos resultados dessas atividades através do ensino, de 
publicações ou da transferência de conhecimentos. São nomeadamente elegíveis neste âmbito os CoLAB e os CIT, bem como as 
Entidades Gestoras dos Clusters de Competitividade reconhecidos, quando estas intervenham na gestão e/ou coordenação e/ou 
divulgação dos resultados dos projetos. 

 
O presente aviso de candidatura insere-se na Prioridade de Investimento (PI) 1.2 tendo o objetivo específico de aumentar o 
investimento empresarial em I&I para promover o crescimento das atividades económicas intensivas em conhecimento e a criação de 
valor baseada na inovação, reforçando a ligação entre as empresas e as restantes entidades do Sistema de I&I, nomeadamente através 
do aumento dos projetos e atividades em cooperação. 
Este Aviso enquadra os Programas Mobilizadores enquanto projetos dinamizadores de capacidades e competências científicas e 
tecnológicas, com elevado conteúdo tecnológico e de inovação e com significativos impactos a nível multissectorial e regional, 
envolvendo estratégias de clusterização ou outras dinâmicas coletivas, através de efetivas formas de parceria e cooperação. 
Os projetos mobilizadores a apoiar visam assim sustentar a “transferência do conhecimento e valorização dos resultados de I&D junto 
das empresas, realizados em colaboração efetiva entre empresas e entidades não empresariais do sistema de I&I” (alínea c) do Artigo 
61º do RECI). 
 
Modalidade da Candidatura e Tipologia dos Projetos: Os projetos a apoiar inserem-se na tipologia “Programas Mobilizadores”, de 
acordo com o disposto na alínea c) do n.º 1 do Artigo 61.º e na modalidade de candidatura em copromoção, conforme fixado no nº 2 
do Artigo 63.º do RECI.  
Pela sua transversalidade e abrangência das competências envolvidas, estes projetos devem ser desagregados em subprojetos que se 
integrem na realização de um objetivo global. 
Os subprojetos deverão aglutinar diversas capacidades complementares e estar estruturados em torno de objetivos concretos visando 
a criação de novos produtos, processos ou serviços ou introdução de melhorias significativas em produtos, processos ou serviços 
existentes (PPS), assegurando, contudo, coerência intrínseca e complementaridade de objetivos e resultados. 
 
Taxas de financiamento das despesas elegíveis 
Empresas 
A taxa máxima de incentivo a atribuir é a que ficar estabelecida de acordo com o previsto no artigo 71.º do RECI no que respeita à 
tipologia I&D empresas, com exceção dos investimentos na NUTS II Lisboa, que a taxa máxima é de 50% e a NUTS II Algarve, que a taxa 
máxima é de 62%. 
Entidades não empresariais do Sistema de I&I 
A taxa de incentivo a aplicar é a que resultar do previsto no n.º 3 do artigo 71.º do RECI no que respeita à modalidade projetos em 
copromoção. Sem prejuízo destas disposições e conforme previsto no n.º 4 do mesmo artigo, devem as ENE do SI&I, para poderem 
beneficiar da taxa de 75%, verificar as condições elencadas no Anexo C do Aviso, com exceção dos investimentos na NUTS II Lisboa, 
que a taxa máxima é de 50%. 
 
Dotação Orçamental. A dotação orçamental FEDER afeta ao presente Aviso é de 77 milhões de euros, correspondendo à seguinte 
dotação indicativa por Programa Operacional (PO): 
 

Programa Operacional Dotação Orçamental (mil euros): PI1.2 Programas Mobilizadores 

 Clusters de Competitividade Outras Dinâmicas Coletivas Total 

POR Centro 1.000 1000 2000 
 

*fonte:  Aviso N.º 14/SI/2019 

Data de Abertura: 
18 de Abril 2019 

Data de Encerramento: 
18 de Julho 2019 (19h00) 

Mais informação: 
SI-47-2019-08 

 

http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AAC_14_SI_2019_Mobilizadores.pdf
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Fundo Ambiental 
CIRCULAr Startups 

Beneficiários: Constituem beneficiários elegíveis para o fornecimento do programa de aceleração: 
Microempresas, Pequenas e Médias Empresas; Associações sem fins lucrativos; Fundações 
 
Objetivos:  O presente aviso pretende apoiar uma entidade que ofereça um programa de aceleração de economia circular para a 
comunidade startup e empresarial. Este programa de aceleração (também designado por Aceleradora) deve incidir sobre: i) startups 
que queiram desenvolver e escalar oportunidades de negócio identificadas no âmbito da economia circular; e sobre ii) empresas já 
existentes, mas que queiram desenvolver/escalar oportunidades de negócio no âmbito da economia circular ou adaptar o seu produto, 
serviço ou modelo de negócio às oportunidades da economia circular. 
 
Objetivos Específicos:: 
•Promover a igualdade do género quer nos participantes, quer nos oradores convidados; 
•Proporcionar a interação entre os participantes e formadores nacionais e internacionais inspiradores e conhecedores do tema; 
•Proporcionar a interação entre os participantes e empreendedores/empresário nacionais e internacionais que tenham aplicado os 
princípios da economia circular na sua empresa/negócio; 
•Explorar as potencialidades das várias estratégias de economia circular como reusar, repensar, reduzir, reutilizar, reparar, 
recondicionar, remanufacturar, realocar, reciclar e valorizar; 
 
Dotação Financeira e Taxa Máxima de Cofinanciamento: 
A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Aviso é de €150.000 (cento e cinquenta mil euros). 
Será selecionada a melhor candidatura (apenas uma) que receberá um financiamento a 100% até ao limite de €150 000,00 (cento e 
cinquenta mil euros). 
Não será financiado um projeto que tenha já sido anteriormente objeto de financiamento público ou comunitário. 
 

*fonte: site Fundo Ambiental 

Data de Abertura: 
 

Data de Encerramento: 
27 de maio 2019 (23h59) 

 
Mais informação: 
Aviso para Breve 
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MAR 
Apoio à Execução da Política Marítima Integrada no Domínio da Vigilância Marítima Integrada 

 
Beneficiários : Todos os previstos no artigo 6º do  Regime de Apoio à Execução da Política Marítima Integrada no Domínio da Vigilância 
Marítima Integrada aprovado pela  Portaria n.º 118-B/2016 
 

 
Objetivos e prioridades visadas: Alcançar os objetivos da VMI, colocando à disposição das autoridades envolvidas na vigilância marítima, 
capacidades tecnológicas e serviços inovadores, a fim de trocar informação e dados, aumentando a interoperabilidade organizacional, 
legal, técnica e semântica entre os parceiros. 
 
Tipologia das atividades a apoiar: Todas as previstas no ar6tigo 4º do Regime de Apoio à Execução da Política Marítima Integrada no 
Domínio da Vigilância Marítima Integrada (VMI) aprovado pela Portaria nº118-B/2016, de 29 de abril. 
 
Dotação Orçamental: A dotação é de €1.000000 (um milhão de euros) de Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. 
 
Forma e nível dos apoios: 

a) Os apoios públicos revestem a forma de subvenção não reembolsável; 
b) A taxa de apoio público é de 100% das despesas elegíveis da operação; 
c) Os organismos de direito público, enquanto beneficiários, suportam a contribuição pública nacional 

 

*fonte: Aviso Nº30/2019 

 
Data de Abertura: 
10 de Abril  2019 

 

Data de Encerramento: 
10 de Maio 2019 

Mais informação: 
MAR20-T3-2019-37 

MAR 
Apoio à Inovação e à Transferência de Conhecimentos entre Cientistas e Pescadores 

 
Beneficiários : Todos os previstos no artigo 6º do Regulamento  do Regime de Apoio aprovado pela Portaria nº114/2016, de 29 de abril 
 

 
Objetivos e prioridades visadas: Estimular a criação e difusão de processos e produtos inovadores nas pescas e na transformação e 
comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura, bem como promover a transferência de conhecimentos através de parcerias 
entre cientistas e pescadores. 
 
Tipologia das atividades a apoiar: Todas as previstas no artigo 4º do Regulamento do Regime de Apoio aprovado pela Portaria 
nº114/2016, de 29 de Abril 
 
Dotação Orçamental:  A dotação orçamental, em termos de Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, é de € 3 000 000  
 
Forma e nível dos apoios: Os apoios públicos revestem a forma de subvenção não reembolsável e são atribuíveis de acordo com o 
disposto no artigo 9º do Regulamento do Regime de Apoio aprovado pela Portaria nº 114/2016, de 29 de abril 
 
 

*fonte: Aviso Nº29/2019 

Data de Abertura: 
02 de abril 2019 

Data de Encerramento: 
31 de maio 2019 

 
Mais informação: 

MAR20-P3-2019-36 
 
 

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=08
http://www.mar2020.pt/wp-content/uploads/2019/03/Aviso_29-2019.pdf
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Oportunidades que permanecem abertas – Avisos nacionais 

 
Oportunidades que permanecem abertas 

 
Datas de Encerramento Aviso/Link 

Centro 2020: Operações de Acolhimento 

Empresarial 

 Início Receção Fim de Receção Aviso Nº Centro -53-2018-19 

Boletim Informativo – janeiro 2019 Fase 3 01.05.2019 30.06.2019 

Centro 2020: Operações Enquadradas no 

PAMUS validados no âmbito da PI4.5 (4E) 

para os Centros Urbanos Complementares 
27 de dezembro de 2019 (18h) 

Aviso Centro -06-2018-20 

Boletim Informativo – janeiro 2019 

Programa Operacional Regional do Centro: 

Investimento no ensino pré-escolar, básico e 

secundário 
30 de junho de 2019 (17:59:59) 

AVISO Nº CENTRO-73-2017-01 

Boletim informativo – fevereiro 2019 

Programa Operacional Regional do Centro: 

Investimento no ensino pré-escolar, básico e 

secundário 
30 de junho de 2019 (17:59:59) 

AVISO Nº CENTRO-73-2017-01 

Boletim informativo – fevereiro 2019 

Programa Operacional Regional do Centro 

Património Natural 30 de junho de 2019 

AVISO N.º CENTRO-14-2016-05 

 

Programa Operacional Regional do Centro 

Investimento no património cultural 30 de junho de 2019 AVISO CENTRO-14-2016-01 

GULBENKIAN: Projetos na área da 

sustentabilidade 30 de junho de 2022 

Projetos na área da sustentabilidade  

Regulamento 

POSEUR: Projetos de Demonstração Em 
Matéria De Adaptação às Alterações 
Climáticas e Disseminação de Boas Práticas 
 

27 de junho de 2019 POSEUR-08-2019-11 

POSEUR: Projetos Inovadores de Recolha 
Seletiva de Fluxos Valorizáveis e de Resíduos 
Perigosos Contidos nos Resíduos Urbanos 
 

27 de junho de 2019 POSEUR-11-2019-12 

Oportunidades que permanecem abertas – Horizonte 2020 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Avisos no âmbito da Construção de um 
futuro resiliente às alterações climáticas e 
de baixo teor de carbono:  
energia segura, limpa e eficiente 

12 de março 2019 03 de setembro 2019 
H2020-LC-SC3-2018-2019-2020  

 

Sociedades Seguras– Proteção da 
Liberdade e Segurança da Europa e dos 
seus cidadãos 

 
14 de março 2019 22 de agosto de 2019 H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?theme=ja_k2filter&isc=1&ordering=rxf16&category_id=7&xf_10=1&xf_11=5
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a3abc04d-37ac-4baf-b727-f692b4be4123
https://gulbenkian.pt/grant/projetos-na-area-da-sustentabilidade/
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2018/01/21175255/PGSUSTENTABILIDADE_Regulamento18.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/41583/aviso-poseur-08-2019-11.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/41603/aviso-poseur-11-2019-12.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Oportunidades que permanecem abertas –  Mecanismo interligar a Europa 
Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

2019 CEF Telecom Call 
 

14 de fevereiro 2019 
 

14 de maio de 2019 
 

CEF-TC-2019-1 
 

2019 CEF Energy Call 20 de março 2019 13 de junho de 2019 

 
2019 CEF Energy 

 

Oportunidades que permanecem abertas – Europa para os Cidadãos 
Medida Período de início de execução do projeto Data de Encerramento 

Geminação de Cidades 
1 de fevereiro de 2020 a 
31 de outubro de 2020 

1 de setembro de 2019 (12h CET, Hora de Bruxelas) 

Redes de Cidades 
1 de março de 2020 a 
31 de agosto de 2020 

1 de setembro de 2019 (12h CET, Hora de Bruxelas) 

Projetos da Sociedade Civil 

 
1 de março de 2020 a 
31 de agosto de 2020 

 

1 de setembro de 2019 (12h CET, Hora de Bruxelas) 

Mais informação: EACEA-51/2018 
 

Guia do Programa 2019 
 

Boletim Informativo – janeiro 2019 

Oportunidades que permanecem abertas – EaSI 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Apoiar o desenvolvimento de ofertas de 
aprendizagem à medida através da  
implementação de "Caminhos de 
Especialização” 

13 de março 2019 8 de julho de 2019 
VP/2019/005 

 

EURES: apoio aos inventários nacionais 
de classificação e serviços nacionais 
online inovadores  para trabalhadores 
em mobilidade 

 
15 de março 2019 

 
20 de maio 2019  

VP/2019/010 
 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2019-cef-energy-call-proposals
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2019_en_1.pdf
Guia%20do%20Programa%202019
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=551&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=552&furtherCalls=yes

