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Horizonte 2020: PME 
EIC Accelerator (Instrumento SME) 

Beneficiários:  PMEs individuais com fins lucrativos; incluindo empresas jovens e start-ups de qualquer setor estabelecidas num Estado-
Membro da UE ou num país associado ao Horizonte 2020.   

 
Quem se deve candidatar ao EIC (Conselho Europeu de Inovação) Accelerator? 
Pequenas ou médias empresas inovadoras e com ambições europeias e globais.  
 
Tem uma ideia inovadora que atinge novos mercados e que pode impulsionar o crescimento da sua empresa? 
Está à procura de financiamento substancial para apoiar essa ideia nas últimas fases de desenvolvimento? 
Seria útil o acesso a recursos de desenvolvimento de negócio e coaching para levar a sua empresa para o próximo nível? 
Então o Piloto EIC Accelerator (Instrumento SME) é para si! 
 
O Piloto EIC Accelerator (Instrumento SME) apoia SMEs de elevado risco e elevado potencial no desenvolvimento e 
introdução de novos produtos, serviços e modelos de negócio para o mercado que possam resultar em crescimento 
económico. 
O Piloto EIC Accelerator (Instrumento SME) é para inovadores com novos conceitos que podem moldar novos mercados 
ou pôr termo a outros existentes na Europa e no mundo. 
 
O processo de seleção de candidaturas é bastante rigoroso. Apenas conceitos absolutamente novos na sua última fase 
antes do scale-up podem ser financiadas. São financiadas as propostas de maior excelência, de maior risco e mais 
convincentes. 
 
As empresas selecionadas recebem business coaching para desenvolverem mais a sua ideia de inovação e podem ainda 
receber alguma orientação. São apoiadas no networking com outros clientes do Piloto EIC Accelerator (Instrumento SME), 
com outras empresas de todas as dimensões e com potenciais co-investidores e follow-up investors por toda a Europa. 
Enquanto cliente deste Instrumento SME, o seu negócio vai ganhar visibilidade e ter maiores hipóteses de sucesso nos 
mercados internacionais. 
 
Tópicos que são elegíveis: 
Não há temas definidos. Impactos negativos sobre o ambiente e o clima devem ser evitados. 
 
Como funciona? 
O piloto EIC Accelerator (Instrumento SME) fornece apoio em todo o ciclo de inovação do negócio. Na fase 2 o apoio é 
fornecido apenas na forma de financiamento ou, após a data limite de 5 de junho de 2019, a combinação de subvenções 
e de capital próprio. 
 
 Estudo de Viabilidade: Fase 1 
Ajuda-o a ter um entendimento de I&D, a perceber a viabilidade técnica e o potencial comercial de uma ideia totalmente 
nova e inovadora e a transformá-la num plano de negócio credível. O objetivo na Fase 1 é formular um projeto de inovação 
sólido e de elevado potencial com uma estratégia orientada para o crescimento na Europa ou no mundo. A proposta deve-
se basear num plano de negócio inicial e referir as especificações de um plano mais elaborado, que será o resultado do 
projeto. 
 
O financiamento da primeira fase representa um montante fixo de €50 000 [A Decisão da Comissão C (2013) 8198, que 
autoriza o reembolso dos custos sob a forma de um montante fixo para as ações da Fase 1 do instrumento PME, ao abrigo 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, estabelece que o custo total elegível para um projeto da Fase 1 é de 71 249 euros. 
Aplicando a taxa de cofinanciamento de 70%, o montante da subvenção é estabelecido em 50 000 euros. Os projetos 
devem durar cerca de 6 meses. 
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A Fase 1 será descontinuada. O prazo final para as candidaturas será 5 de setembro de 2019. 
 
Do Conceito ao Mercado: Fase 2 
 
A fase 2 ajuda-o a desenvolver o seu conceito de negócio para um produto, serviço ou processo preparado para o mercado 
e alinhado com a estratégia de crescimento da sua empresa. Se a atividade consistir principalmente numa inovação 
tecnológica, é exigido um nível de Technology Readiness (TRL) de 6 ou superior para inovação tecnológica ou o equivalente 
para inovação não tecnológica. É possível subcontratar trabalho essencial para o projeto de inovação. 
 
A fase 2 oferece apenas uma subvenção de apoio ás SMEs em necessidade de um último “empurrão” antes da fase de 
expansão e vai oferecer um financiamento combinado (combinando a subvenção e o capital próprio) a SMEs que 
pretendem desenvolver mais a sua ideia. 
 
É possível a candidatura à fase 1 como um meio de preparação para a fase 2 ou uma candidatura direta à fase 2. 
 
O financiamento só de subvenção é fornecido entre €0.5 milhões e €2.5 milhões (taxa de financiamento de 70%) 
Sob a opção de financiamento combinado, a componente de subvenção é limitada a €2.5 milhões combinada com uma 
componente equity de mais de €15 milhões. É possível solicitar um valor mais baixo, devidamente justificado, aquando da 
candidatura. 
 
 Propostas com atividades até TRL 8 serão financiadas por subvenção ou pela opção de financiamento combinado. 
Atividades próximas de mercado (ex. TRL 9 ou mais) incluídas na proposta, serão apenas financiadas por capital próprio 
desde que a proposta se mantenha não financiável 
 
 O projeto normalmente realiza-se num período entre 12 a 24 meses.  
 

*Fonte: aviso nºEIC-SMEInst-2018-2020 

Data de Abertura:  
06 de junho 2019 

Data de Encerramento  
09 de outubro 2019 

 (17h00 hora de Bruxelas) 

Mais informação: 
EIC-SMEInst-2018-2020 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-smeinst-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-EIC-SMEINST-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Horizonte 2020:  
Iniciativa Tecnológica Conjunta sobre Medicamentos Inovadores (IMI) 

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. 
 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Observatórios de resultados de 
saúde – dotar os pacientes com 
ferramentas para medir os seus 
resultados de forma 
padronizada, criando 
transparência nos resultados 
de saúde 

IMI2-2019-18-02 
 

26 de junho 2019 
26 de setembro 2019 

(17h00 hora de Bruxelas) 

Repositório central de slides de 
patologia digital para apoiar o 
desenvolvimento de 
ferramentas de inteligência 
artificial 

IMI2-2019-18-01 
 

26 de junho 2019 
26 de setembro 2019 

(17h00 hora de Bruxelas) 

Melhorar o acesso, a 
compreensão e a adesão dos 
pacientes às informações de 
saúde: um projeto integrado de 
informação digital em saúde 

IMI2-2019-18-03 
 
 

26 de junho 2019 
26 de setembro 2019 

(17h00 hora de Bruxelas) 

Estabelecimento de padrões 
internacionais na análise dos 
resultados relatados pelos 
pacientes e dos dados de 
qualidade de vida associados à 
saúde em ensaios clínicos de 
câncro 

IMI2-2019-18-04 
 
 

26 de junho 2019 
26 de setembro 2019 

(17h00 hora de Bruxelas) 

Acelerar a investigação e 
inovação em produtos de 
medicina terapêutica 

IMI2-2019-18-05 
 

26 de junho 2019 
26 de setembro 2019 

(17h00 hora de Bruxelas) 

Apoiar o desenvolvimento de 
células T produzidas. 

IMI2-2019-18-06 
 
 

26 de junho 2019 
26 de setembro 2019 

(17h00 hora de Bruxelas) 

Aviso restrito para maximizar o 
impacto dos objetivos da JU 
IMI2 e das prioridades 
científicas 

IMI2-2019-19-01 
 
 

26 de junho 2019 
26 de setembro 2019 

(17h00 hora de Bruxelas) 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2019-18-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;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/imi2-2019-18-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;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/imi2-2019-18-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;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/imi2-2019-18-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;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/imi2-2019-18-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;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/imi2-2019-18-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;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/imi2-2019-19-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Europe for Citizens 
Networks of Towns 2019 – Round 2 

Beneficiários: Cidades/municípios ou respetivos comités ou redes de geminação; Outros níveis de autoridades locais/regionais; 
Federações/associações de autoridades locais. Organizações sem fins lucrativos que  representam  autoridades  locais.  As outras 
organizações  envolvidas  no projeto podem também ser Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos;  
Cada  projeto  deve  envolver  municípios  de  pelo  menos  quatro  países elegíveis, dos quais pelo menos dois são um Estado Membro 
da UE. 

A Rede de Cidades é uma medida que se insere na Vertente   2 - Compromisso   democrático   e   participação   cívica: 
Encorajar   a   participação democrática e cívica dos cidadãos a nível da União – do programa Europa para os cidadãos. 
 
Esta vertente apoia atividades que abrangem a participação cívica em sentido lato, com especial incidência em   atividades   
diretamente relacionadas com as políticas da UE, para participar concretamente no processo de elaboração das políticas 
da União Europeia em áreas relacionadas com os objetivos do Programa. Tal pode conseguir-se em qualquer das fases e 
com todos os interlocutores institucionais, incluindo, nomeadamente, atividades de definição de pontos de intervenção, 
defesa de posições na fase de preparação e negociação das propostas políticas e fornecimento de feedback sobre 
iniciativas relevantes implementadas. Esta vertente abrange igualmente projetos e iniciativas suscetíveis de criar 
oportunidades para a compreensão mútua, a aprendizagem intercultural da solidariedade, o empenho social e o 
voluntariado a nível da União. 
 
Os municípios e associações que trabalham em conjunto sobre um tema comum, numa perspetiva de longo prazo, podem 
ter a intenção de desenvolver redes de cidades para tornar a sua cooperação mais sustentável. A ligação em rede entre 
municípios, sobre questões de interesse comum, constitui um meio importante para permitir o intercâmbio de boas 
práticas. A geminação é um forte elo que liga os municípios; por conseguinte, o potencial das redes criadas por uma série 
de  ligações  de  geminação de cidades deve ser utilizado no desenvolvimento de uma cooperação temática e duradoura 
entre cidades. A Comissão Europeia contribui para o desenvolvimento dessas redes, que são importantes para assegurar 
uma cooperação estruturada, intensa e multifacetada, contribuindo, assim, para maximizar o impacto do Programa. 
 
As Redes de cidades devem: 
- Integrar um conjunto de atividades em torno do(s) tema(s) de interesse comum a abordar no contexto dos objetivos ou 
das prioridades plurianuais do Programa; 
- Ter grupos-alvo definidos relativamente aos quais os temas selecionados são particularmente relevantes e envolver os  
membros  da  comunidade  ativos  no  domínio  tratado  (ou  seja,  peritos, associações locais, cidadãos e grupos de 
cidadãos diretamente afetados pelo tema, etc.) 
- Mobilizar os cidadãos em toda a Europa:    cada projeto deve envolver um mínimo de  30%  de participantes convidados. 
Os «participantes convidados» são participantes internacionais enviados pelos parceiros elegíveis 
- Servir de base para futuras iniciativas e ações entre as cidades interessadas, sobre  as  questões abordadas ou talvez 
relativamente a outras questões de interesse comum 
 
Os projetos terão uma duração máxima de 24meses 
O montante total disponível para o presente convite à apresentação de propostas é estimado em €4.7 milhões para os 
projetos no âmbito das «Redes de cidades». 
A subvenção máxima para um projeto no domínio da Rede de cidades é de €150000 
 
*fonte: aviso EACEA/51/2018 

Data de Abertura:  
11 de junho 2019 

Data de Encerramento  
1 de setembro 2019 

Mais informação: 
EACEA/51/2018 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-2019-round-2_en
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Europe for Citizens 
Town Twinning 2019 – Round 2 

Beneficiários:  Cidades/municípios ou respetivos comités  de  geminação  ou  outros organismos sem fins lucrativos que representem 
autoridades locais. Cada  projeto  deve  envolver  municípios  de  pelo  menos  dois  países elegíveis, dos quais pelo menos um é um 
Estado-Membro da UE 

A Geminação de Cidades é uma medida que se insere na Vertente   2 - Compromisso   democrático   e   participação   cívica: 
Encorajar a   participação democrática e cívica dos cidadãos a nível da União – do programa Europa para os cidadãos. 
 
Esta vertente apoia atividades que abrangem a participação cívica em sentido lato, com especial incidência em   atividades   
diretamente relacionadas com as políticas da UE, para participar concretamente no processo de elaboração das políticas 
da União Europeia em áreas relacionadas com os objetivos do Programa. Tal pode conseguir-se em qualquer das fases e 
com todos os interlocutores institucionais, incluindo, nomeadamente, atividades de definição de pontos de intervenção, 
defesa de posições na fase de preparação e negociação das propostas políticas e fornecimento de feedback sobre 
iniciativas relevantes implementadas. Esta vertente abrange igualmente projetos e iniciativas suscetíveis de criar 
oportunidades para a compreensão mútua, a aprendizagem intercultural da solidariedade, o empenho social e o 
voluntariado a nível da União. 
 
Esta medida destina-se a apoiar os projetos que reúnam um  grande  número  de  municípios  parceiros num evento de 
geminação de cidades em torno de temas relacionados com os objetivos do Programa e que tenham em consideração as 
prioridades plurianuais. Os projetos no domínio geminação de cidades devem organizar atividades no âmbito do projeto 
num prazo de 21dias (duração máxima do projeto).  Ao mobilizar os cidadãos a nível local e a nível da União para o debate  
sobre  questões concretas  da agenda  política  europeia,  esta  medida  procurará  promover  a  participação  cívica  no  
processo  de elaboração  de  políticas  da  União  e  criar  oportunidades  de  empenho  social  e voluntariado  a  nível  da 
União. A geminação deve ser entendida em lato sensu, cobrindo, portanto, os municípios que assinaram ou se 
comprometeram a assinar acordos de geminação, bem  como  os  municípios  com  outras  formas  de parcerias que 
promovam a sua cooperação e laços culturais 
 
Duração máxima do evento de geminação de cidades: 21 dias. 
O montante total disponível para o presente convite à apresentação de propostas é estimado em €4,8 milhões para os 
projetos no âmbito da «Geminação de Cidades». 
A subvenção máxima para um projeto no domínio da Geminação de cidades é de €25000. 
 
*fonte:  

Data de Abertura:  
11 de junho 2019 

Data de Encerramento  
1 de setembro 2019 

Mais informação: 
EACEA/51/2018 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2019-round-2_en
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EaSI 
Aviso de candidaturas em inovação social e reformas nacionais – Cuidados de Longa Duração  

Beneficiários:  Autoridades Públicas ou agentes públicos expressamente mandados por escrito pela autoridade pública competente 
para assumir a responsabilidade de implementação da ação, organizações não lucrativas (públicas ou privadas); centros de 
investigação, institutos e estabelecimentos de ensino superior; organizações da sociedade civil; organização social parceira a nível 
europeu, nacional ou local. As ações podem envolver um consórcio.  

São objetivos do presente aviso de candidatura:  
 - desenvolver e testar abordagens inovadoras para o fornecimento de Cuidados de Longa Duração (CLD) com a finalidade 
de responder aos desafios de acesso, capacidade económica, força de trabalho, qualidade e sustentabilidade dos CLD- 
desenvolver modelos de parceria multinível sustentáveis que possam facilitar a implementação de inovação social no 
fornecimento de CLD 
 - Aplicar inovação social ao planeamento e monitorização das políticas de CLD 
As propostas apresentadas devem cumprir com, pelo menos, dois destes objetivos e devem ter potencial para “upscaling” 
 
Tipologia das Ações: 
As ações propostas devem ter uma abordagem centrada no usuário; demonstrar uma visão de longo-prazo baseada nas 
avaliações de necessidade e apoiada por uma análise de potencial impacto e sustentabilidade; têm de ser suportadas por 
mecanismos de validação e um método de avaliação robustos e documentados e incluir mecanismos para 
transferência/replicação, incluindo uma visão para um potencial “upscaling” através de fundos europeus ou de outras 
fontes de financiamento. 
 
Exemplos de atividades que podem ser financiadas (não são as únicas possíveis): estudos e recolha de dados; 
desenvolvimento e teste a formas inovadoras de fornecer CLD, por ex. modelos inovadores de cuidados integrados, 
cuidados domésticos ou cuidados comunitários; desenvolver e testar novas ferramentas para planeamento e 
monitorização de políticas; ações que procuram criar e melhorar redes e o intercâmbio de boas práticas; desenvolvimento 
de linhas orientadoras e ferramentas práticas; conferências e seminários; desenvolvimentos de currículo e atividades de 
treino; ações de sensibilização e de disseminação  
 
Atividades compulsórias a incluir na candidatura: 
No caso de candidaturas que envolvem um consórcio, é obrigatório a organização de pelo menos uma reunião de 
coordenação com todos os membros do consórcio; um plano detalhado de disseminação para promover a nível europeu 
os resultados da ação, incluindo um evento de disseminação e a participação em, pelo menos, dois eventos a serem 
organizados em Bruxelas pela Comissão Europeia (máximo duas noites para duas pessoas); um plano detalhado de 
monitorização e avaliação da intervenção incluindo uma metodologia totalmente desenvolvida e clara que identifica 
resultados relevantes e os indicadores dos resultados. 
 
Resultados esperados:  
Modelos de inovação social em CLD. Desenvolvidos, testados e, se bem-sucedidos, preparados para serem utilizados numa 
escala mais alargada;  
Estabelecimento de parcerias multinível na área de CLD para facilitar a implementação de inovação social em CLD. 
 
O projeto deve ter uma duração entre 24 a 36 meses. 
O montante total disponível para o presente convite à apresentação de propostas é estimado em €10 000 000 
A Comissão tem planeado o financiamento de 4 a 6 propostas 
A comparticipação da despesa elegível pode não exceder os 80%. 
 
*fonte: aviso  VP/2019/003 

Data de Abertura:  
junho 2019 

Data de Encerramento  
10 de setembro 2019 

Mais informação: 
VP/2019/003 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=570&furtherCalls=yes
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EEA Grants - PME 
1º Aviso - Desenvolvimento de Negócios, Inovação e PMEs 

Beneficiários: São considerados promotores elegíveis as PMEs e as grandes empresas  (com  menos  de  25%  de  capitais  públicos)  
estabelecidas  legalmente  em Portugal 

O principal objetivo deste aviso visa o financiamento de empresas que desenvolvam, apliquem e comercializem produtos 
e tecnologias inovadoras e a cooperação entre as empresas e as instituições de investigação, de modo a promover uma 
inovação baseada na investigação orientada para o utilizador.  
 
Para um aumento da criação de valor e da competitividade das empresas Portuguesas, serão apoiados um conjunto de 
setores, tais como: Indústria de transformação do pescado; Portos comerciais; Setor de energia renovável oceânica; 
Indústria marítima, incluindo tecnologias inovadoras de transporte marítimo; Digitalização marítima; Infraestruturas 
offshore; Robótica relacionada com tecnologias marinhas e marítimas; Tecnologias para recursos do mar profundo e 
mapeamento; Construção  naval  e  transporte  marítimo  (desenvolvimento  de  produtos  e tecnologias inovadoras);  
Biotecnologia Azul; Turismo náutico; Atividades de monitorização ambiental e vigilância marítima na área do Crescimento 
Azul. 
 
Os projetos abrangidos por este aviso irão contribuir para aumentar a competitividade, sustentabilidade e criação de 
riqueza das PMEs e criar novos produtos, serviços e processos inovadores. 
Deste modo, os projetos devem contribuir para: 
Desenvolver produtos/tecnologias/processos inovadores no âmbito do Crescimento Azul (Output 1.1); Comercializar 
produtos/tecnologias/processos inovadores no âmbito do Crescimento Azul (Output 1.2); Aplicar tecnologias / processos 
/ soluções azuis inovadoras (novas para a empresa) (Output 1.3); Aumentar a cooperação entre empresas e instituições 
de investigação (Output 1.4) 
 
O âmbito dos projetos elegíveis para financiamento  ao  abrigo  deste  aviso  são  os seguintes: 
Desenvolver e comercializar tecnologias, processos e soluções inovadoras; Desenvolver e implementar tecnologias / 
processos / soluções azuis inovadoras (novas para a empresa) cujo principal objetivo seja aumentar a competitividade e a 
sustentabilidade ambiental da economia azul;  Desenvolvimento de negócios desde a fase inicial do processo de inovação 
até à fase de teste das novas tecnologias e apoio à sua primeira apresentação ao mercado (instalações de piloto e de 
demonstração); Novas tecnologias, processos e soluções que direta ou indiretamente melhorem o desempenho ambiental 
da economia azul, incluindo soluções de tratamento para diminuição da poluição emitida, disponibilização de produtos 
mais amigos do ambiente e processos de produção e tecnologias mais eficientes na utilização de recursos ou da energia. 
A cooperação entre instituições de investigação e PME, a fim de facilitar a comercialização de ideias, produtos e processos 
inovadores, deve ser incentivada. 
 
A dotação do Fundo afeta ao presente aviso é de € 14,200,000. 
75% do financiamento será atribuído às PME. 
O montante mínimo de financiamento para cada projeto é de € 200,000 e o máximo é de € 500,00. 
A taxa de financiamento não deverá exceder os 70% do total elegível dos custos do projeto. 
 

*fonte: 1º Aviso - Desenvolvimento de Negócios, Inovação e PME 

Data de Abertura: 
12 de junho 2019 

Data de Encerramento: 
30 de setembro 2019 (12h00) 

Mais informação: 
Aviso n.º#1  

 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/crescimento-azul/noticias/disponivel-financiamento-para-o-desenvolvimento-de-negocios-inovacao-e-pmes-abertura-de-concurso/
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Erasmus+ 
Ação-chave 3 — Apoio às reformas políticas: Juventude Europeia Unida 

Beneficiários: São elegíveis as seguintes organizações: organizações sem fins lucrativos, associações e ONG, incluindo ONG 
de juventude europeias; empresas sociais; organismos públicos locais, regionais ou nacionais; associações de regiões; 
agrupamentos europeus de cooperação territorial; organismos com fins lucrativos ativos no domínio da responsabilidade 
social das empresas estabelecidos num país do programa Erasmus+. 
As parcerias     a considerar no âmbito do presente convite à apresentação de propostas devem incluir, no mínimo, cinco parceiros de 
cinco  países  elegíveis  para  participação  no  programa  Erasmus+.  As organizações candidatas devem demonstrar a sua capacidade 
para garantir um bom equilíbrio geográfico de parceiros de diferentes regiões dos países do programa Erasmus+. Isto significa uma 
distribuição da parceria entre países elegíveis, na qual os parceiros são provenientes de diferentes regiões: Leste, Oeste, Norte e Sul. 

Os projetos «Juventude Europeia Unida» visam criar redes que promovam as parcerias regionais, e serão geridos em 
estreita cooperação com jovens de toda a Europa (países do programa Erasmus+). As redes deverão organizar 
intercâmbios, promover ações de formação (para dirigentes juvenis, por exemplo) e permitir que os jovens lancem, eles 
próprios, projetos em conjunto. A «Juventude Europeia Unida» pretende apoiar iniciativas de, pelo menos, cinco 
organizações de juventude de cinco países elegíveis do programa Erasmus+, a fim de partilharem as suas ideias sobre a 
UE, incentivarem uma maior participação cívica e ajudarem a promover um sentido de cidadania europeia. A iniciativa tem 
por objetivo reunir jovens de toda a Europa: Este, Oeste, Norte e Sul. As prioridades temáticas são a cidadania ativa, a 
criação de redes, os valores europeus e a cidadania europeia, a participação democrática, a resiliência democrática e a 
inclusão social dos jovens. 
 
A iniciativa procura apoiar especificamente: a promoção e o desenvolvimento de uma cooperação mais estruturada entre 
diferentes organizações de juventude, a fim de criar ou reforçar parcerias; organizações de juventude envolvidas em 
iniciativas destinadas a encorajar os jovens a participarem no processo democrático e na sociedade através da organização 
de ações de formação, a divulgar os pontos  comuns entre os jovens europeus e a incentivar a discussão e o debate sobre 
a ligação destes à UE,  os seus valores e as suas fundações democráticas e a promoção  da  participação  de  grupos sub-
representados  de  jovens  na  política,  em  organizações  de  juventude e n outras organizações da sociedade civil, 
incentivando o envolvimento de jovens vulneráveis e oriundos de meios socioeconómicos desfavorecidos 
 
Tem por destinatários ONG de juventude, organismos públicos e grupos informais de jovens, em especial as organizações 
ativas no plano local, que deverão propor projetos que envolvam, pelo menos, cinco parceiros com a capacidade de 
mobilizar jovens em parcerias que abranjam vários países e regiões dos países do programa Erasmus+. 
 
Os seguintes tipos de atividades são elegíveis: Atividades  de  mobilidade,  nomeadamente  intercâmbios  de  jovens  em  
grande  escala,  bem  como,  nomeadamente, a criação de redes e oportunidades de formação informal ou não formal e 
o desenvolvimento de projetos pelos jovens;— Atividades que facilitem o acesso e a participação dos jovens nas atividades 
relacionadas com as políticas da UE pertinentes para os jovens;— Intercâmbios de experiências e boas práticas; criação de 
redes e parcerias com outras organizações de juventude; participação em reuniões ou seminários com outras partes 
interessadas e/ou decisores políticos com o objetivo de reforçar   o impacto das políticas sobre os grupos, setores e/ou 
sistemas visados;— Iniciativas  e eventos para desenvolver as ONG/organizações da sociedade civil europeias e redes    à     
escala da UE;— Atividades de sensibilização, informação, divulgação e promoção (seminários, workshops, campanhas, 
reuniões, debates públicos, consultas, etc.) sobre as prioridades das políticas da UE no domínio da juventude. As 
atividades deverão ter natureza transfronteiriça e poderão ser realizadas no plano europeu, nacional, regional ou local 
 
A duração do projeto deverá ser entre 9 e 24 meses, não podendo exceder este período. 
O montante total disponível para o cofinanciamento de projetos no âmbito do presente convite à a presentação de 
propostas é de €5 000 000. O contributo financeiro da UE é, no mínimo, de €100 000 e não pode ultrapassar €500 000. 
Está limitado a uma taxa máxima de cofinanciamento correspondente a 80 % do total dos custos elegíveis do projeto. 
 
*fonte: Aviso EACEA/12/2019 

Data de Abertura: 
6 de junho 2019 

Data de Encerramento: 
18 de julho 2019, 12h00 

(hora de Bruxelas) 

Mais informação: 

EACEA/12/2019 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/191/04&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/191/04&from=EN
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Rights, Equality and Citizenship Programme  
Limitar a dupla qualidade(dual quality) e reforçar as organizações de consumidores na UE 

Beneficiários: O candidato coordenador deve ser uma organização de consumidores devidamente estabelecida num dos Estados-

Membros da UE e os parceiros devem ser entidades públicas ou organizações privadas sem fins lucrativos, devidamente estabelecidas 
num dos Estados-Membros da UE, ou organizações internacionais. Entidades afiliadas a um beneficiário e terceiros vinculados não 
são consideradas como participantes do projeto, a menos que sejam incluídos como parceiros na proposta. O projeto tem de ser 
transnacional e a candidatura deve envolver, pelo menos, duas organizações. 
Testes comparativos efetuados em vários Estados-Membros indicaram que determinados produtos, vendidos sob a 
mesma marca e com embalagens iguais ou muito semelhantes, têm uma composição ou características diferentes entre 
os Estados-Membros.  
Ademais, o Centro Comum de Investigação (CCI) da Comissão Europeia, em estreita colaboração com a indústria em causa, 
desenvolveu e implementou uma metodologia de avaliação comum para assegurar que as investigações sobre questões 
de qualidade dupla se possam basear em provas sólidas. 
A fim de complementar as atividades das autoridades nacionais competentes na identificação e combate de estratégias 
de branding potencialmente enganosas, é de grande importância continuar a desenvolver as capacidades das organizações 
de consumidores, incluindo na área de testes comparativos de produtos. 
O presente convite à apresentação de candidaturas no âmbito do projeto-piloto “Limitar a dupla qualidade (dual quality) 
e reforçar as organizações de consumidores na UE” visa, por conseguinte, reforçar o papel das organizações de 
consumidores no teste e comparação de produtos básicos de consumo, tanto a nível nacional como transfronteiriço e na 
identificação de estratégias de branding potencialmente enganosas e de informações falsas fornecidas nas embalagens, 
inclusivamente em relação a qualidade dupla. 
O fortalecimento das organizações de consumidores é também um elemento-chave do futuro Programa do Mercado 
Único e, ao mesmo tempo, facilitará a implementação do pacote legislativo New Deal for Consumers, uma vez adotado 
pelos colegisladores. 
O grupo-alvo serão os consumidores e as organizações de consumidores na União Europeia 
 
Objetivos específicos do aviso – a) Permitir às organizações de consumidores  testar e comparar produtos básicos de 
consumo de alimentos ou bens não alimentares em relação à questão da dupla qualidade, seguindo práticas 
metodológicas sólidas e divulgar os resultados dos testes, tanto no contexto nacional como transfronteiriço; b) Conseguir 
uma eficaz implementação do «Framework for selecting and testing of food products to assess quality related 
characteristics: EU harmonised testing methodology», apresentado pelo Centro Comum de Investigação da Comissão a 25 
de abril de 2018, a nível nacional; c) Desenvolver e implementar métodos sólidos para testar e comparar produtos não 
alimentares; d) Identificar estratégias de branding potencialmente enganosas ou informações falsas fornecidas nas 
embalagens e criar ferramentas para denúncia em todos os casos relevantes, a fim de maximizar a proteção do 
consumidor; e) a troca de boas práticas e facilitar a cooperação transfronteiriça entre organizações de consumidores e / 
ou autoridades competentes e atores privados relevantes e melhorar as políticas de advocacia das organizações de 
consumidores nas áreas prioritárias acima referidas.  
 
Enquadradas em um ou mais dos objetivos descritos, as seguintes atividades podem ser financiadas: formação de 
organizações de consumidores para desenvolver ou melhorar a experiência em testes; Intercâmbio de boas práticas e 
eventos/seminários de partilha de conhecimento; Criação ou melhoria de redes de organizações de consumidores 
envolvidas em testes e/ou outras medidas; Desenvolvimento e lançamento de projetos-piloto de teste e comparação, de 
acordo com princípios metodológicos sólidos, como, em particular, a metodologia comum desenvolvida pelo Centro 
Comum de Investigação para o teste de produtos alimentares; Atividades de consciencialização e/ou defesa de direitos 
entre organizações de consumidores, autoridades públicas, partes interessadas e/ou o público em geral; Desenvolvimento 
de ferramentas de IT para denunciar produtos de dupla qualidade ou informações falsas sobre marcas; Atividades de apoio 
à implementação do «Framework for selecting and testing of food products to assess quality related characteristics: EU 
harmonised testing methodology» 
 
A duração inicial dos projetos não deve exceder 12 meses. 
O montante indicativo máximo previsto para o co-financiamento de projetos no âmbito do presente aviso é estimado em 
1 260 000 euros. 
A subvenção da UE não pode exceder 90% dos custos elegíveis. 
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*fonte: Aviso REC-CONS-RPPI-AG-2019 

Data de Abertura: 
24 de junho 2019 

Data de Encerramento: 
06 de novembro 2019 

Mais informação: 

REC-CONS-RPPI-AG-2019  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-cons-rppi-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;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/rec-cons-rppi-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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POISE 
Promoção do voluntariado - Formação e sensibilização para um voluntariado de continuidade 

Beneficiários: No âmbito deste Aviso apenas são admitidas candidaturas de pessoas coletivas de direito público pertencentes à 
administração local. 

O presente aviso de candidatura insere-se na Prioridade de Investimento 9.i – Inclusão ativa com vista a promover 
oportunidades iguais e a participação ativa e a melhorar a empregabilidade, tendo por Objetivo Específico o 3.3 – Reforçar 
a abordagem da coesão e da intervenção social com base na relevância e promoção do voluntariado potenciador de 
inclusão social. 
 
Nos termos do artigo 126.º do Regulamento Específico, a presente tipologia de operações tem os seguintes objetivos: 
a) o desenvolvimento de ações de formação e de sensibilização para um voluntariado de continuidade nas áreas 
promotoras de inclusão social, como garantia de informação referente aos direitos e deveres de um voluntário; 
b) a sensibilização de diferentes entidades da economia social sobre a importância e as vantagens, na sua atividade diária, 
de saber potenciar o apoio voluntário. 
 
Nos termos do artigo 127.º do Regulamento Específico, são elegíveis as seguintes ações, quando apresentadas em 
conjunto e de forma integrada: 
a) Ações de formação e de sensibilização para voluntários, tendo em vista a promoção do voluntariado de continuidade e 
para informação dos direitos e deveres dos voluntários; 
b) Ações de sensibilização para entidades da economia social, tendo em vista a promoção do apoio voluntário, da sua 
importância e das suas vantagens nas atividades diárias destas entidades. 
 
As ações de formação, definidas na alínea a), podem organizarse por módulos constituindo unidades autónomas, ou 
serem integrados em diversos percursos formativos, a partir de referenciais de formação disponíveis no site da CASES – 
área de voluntariado, https://www.cases.pt/voluntariado/, e na Plataforma de Voluntariado Portugal Voluntário, em 
www.portugalvoluntario.pt. 
As entidades deverão respeitar a estrutura e carga horária dos referenciais disponibilizados, podendo, sempre que previsto 
no referencial de formação e até ao limite de horas indicadas, integrar conteúdos programáticos adicionais, devidamente 
direcionados para as características/necessidades do públicoalvo a quem a formação se dirige, natureza jurídica da 
entidade e sua estrutura funcional, domínios e áreas de atuação, gruposalvo das intervenções e tipo de atividades 
previstas no Programa de Voluntariado. 
As ações de formação devem ser constituídas por um grupo mínimo de 10 formandos/as e máximo de 18 formandos/as. 
As ações de sensibilização, previstas nas alíneas a) e b), têm uma duração máxima de 12 horas por projeto e os encargos 
com a sua realização, enquadradas nos custos gerais de formação, são elegíveis no âmbito da preparação, 
desenvolvimento e acompanhamento das ações de formação previstas na alínea a), podendo revestir a forma de sessões 
de informação, eventos e exposições temáticas, seminários dirigidos a profissionais e organizações e, ainda, a produção e 
divulgação de material formativo, informativo e pedagógico, com vista à melhoria do conhecimento na área do 
voluntariado. 
Estas ações de sensibilização deverão ser definidas a partir do referencial de sensibilização disponível no site da CASES – 
área de voluntariado, https://www.cases.pt/voluntariado/, e na Plataforma de Voluntariado Portugal Voluntário, em 
www.portugalvoluntario.pt 
 
A candidatura tem uma duração máxima de 12 meses. 
A dotação financeira indicativa afeta ao presente concurso é de € 1.735.000,00.  
A comparticipação pública da despesa elegível é repartida pelo Fundo Social Europeu (85%) e pela contribuição pública 
nacional (15%), sendo esta última suportada pelo beneficiário, nos termos conjugados dos n.ºs 1 e 5 do artigo 5.º do 
Regulamento Específico. 

*fonte: Aviso POISE-35-2019-16 

Data de Abertura: 
07 de junho 2019 

Data de Encerramento: 
04 de setembro 2019 

Mais informação: 
POISE-35-2019-16 

 

http://poise.portugal2020.pt/pesquisa?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=93713&_101_type=content&_101_urlTitle=aviso-n-poise-35-2019-16
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POISE 
Intervenções integradas em territórios vulneráveis - Contratos locais de desenvolvimento social (CLDS 4G) 

Beneficiários:  entidades de direito privado sem fins lucrativos, que atuam na área do desenvolvimento social e no território de 
intervenção do CLDS‐4G, de acordo com os termos previstos no Anexo 3, na qualidade de Entidade Coordenadora Local da Parceria 
(ECLP), selecionadas pela Câmara Municipal nos termos previstos no n.º 3 do artigo 2.º do Regulamento CLDS‐4G, ou selecionadas 
pelos Conselhos Locais de Ação Social CLAS nas situações a que se refere o n.º 4 do artigo 2.º do referido Regulamento. 
Podem ainda candidatar‐se, em parceria com a ECLP, entidades de direito público, de direito privado sem fins lucrativos que atuem 
na área do desenvolvimento social, ou de direito privado com fins lucrativos (neste último caso, apenas se integrarem o CLAS), 
sedeadas no território de intervenção a que se candidatam, na qualidade de Entidades Locais Executoras das Ações (ELEA), desde 
que selecionadas pela ECLP e sujeitas a parecer de CLAS, nos termos do artigo 212.º do Regulamento Específico. As candidaturas são 
apresentadas em parceria, entre a ECLP, que aprova a constituição da parceria, para o desenvolvimento do CLDS‐4G e as ELEA, até 
ao limite de 3 entidades executoras. Nos termos do artigo 7.º da Portaria n.º 60‐A/2015, de 2 de março, relativa às Normas Comuns 
de Aplicação do FSE, alterada pelas Portarias n.º 242/2015, de 13 de agosto, nº 122/2016, de 4 de maio, n.º 129/2017, de 5 de abril, 
n.º 19/2018, de 17 de janeiro e n.º 175/2018, de 19 de junho, a Entidade Coordenadora Local da Parceria (ECLP) assume o papel de 
coordenação da parceria, titulando a candidatura ao POISE. 

O presente aviso de candidatura insere-se na Prioridade de Investimento 9.i – Inclusão ativa, com vista à promoção da 
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade, tendo por Objetivo Específico o 3.2 
– Reforçar a coesão social, aumentando o número de pessoas e territórios vulneráveis abrangidos. 
As operações ao abrigo deste aviso visam apoiar financeiramente os Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 4ª 
geração (CLDS4G). Esta tipologia tem como objetivo promover a inclusão social de grupos populacionais que revelem 
maiores níveis de fragilidade social num determinado território, mobilizando para o efeito a ação integrada de diferentes 
agentes e recursos localmente disponíveis, constituindose como um instrumento de combate à exclusão social 
fortemente marcado por uma intervenção de proximidade realizada em parceria, de forma a: 
a) Aumentar os níveis de coesão social dos concelhos objeto de intervenção dinamizando a alteração da sua situação socio 
territorial; 
b) Concentrar a intervenção nos grupos populacionais que em cada território evidenciam fragilidades mais significativas, 
promovendo a mudança na situação das pessoas tendo em conta os seus fatores de vulnerabilidade; 
c) Potenciar a congregação de esforços entre o sector público e o privado na promoção e execução dos projetos através 
da mobilização de atores locais com diferentes proveniências; 
d) Fortalecer a ligação entre as intervenções a desenvolver e os diferentes instrumentos de planeamento existentes de 
dimensão municipal. 
Para efeitos de financiamento, consideramse elegíveis as ações enquadradas nos CLDS4G previstas nos artigos 6.º, 7.º, 
8.º e 9.º do Regulamento do Programa de CLDS4G, integradas nos seguintes eixos: 
Eixo 1: Emprego, formação e qualificação; 
Eixo 2: Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil; 
Eixo 3: Promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa; 
Eixo 4: Auxílio e intervenção emergencial às populações inseridas em territórios afetados por calamidades e/ou 
capacitação e desenvolvimento comunitários 
 
As candidaturas apresentadas no âmbito do presente convite têm a duração de 36 meses, podendo ser prorrogadas até 
um período máximo de 48 meses, mediante submissão do respetivo pedido de alteração, não podendo prolongar-se para 
além do período de elegibilidade da despesa definido para o PT 2020. 
A dotação financeira indicativa afeta ao presente convite é de € 18.117.200,00. 
A comparticipação pública da despesa total elegível é repartida pelo Fundo Social Europeu (85%) e pela Contribuição 
Pública Nacional (15%). 

*fonte:  Aviso nº POISE32201917 

Data de Abertura: 
25 de junho 2019 

Data de Encerramento: 
28 de agosto 2019 

Mais informação: 
POISE32201917 

http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/93941/Aviso_TO3.10_POISE-32-2019-17_v1.pdf/418c3b66-bc60-4198-82fe-73380ce9ddc1
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POCI 
Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos de contexto –  

Sistema De Apoio A Ações Coletivas: Internacionalização 
Beneficiários: Podem ser beneficiários as entidades previstas nas alíneas a) a d) do nº 3 do artigo 130.º do RECI, que cumpram todos 
critérios de acesso e de elegibilidade definidos no RECI e no presente AAC, nomeadamente: 
a) Associações empresariais; b) Entidades não empresariais do sistema de I&I, incluindo as instituições de ensino superior, as 
entidades de acolhimento e valorização de atividades de ciência e tecnologia; c) Agências e entidades públicas, incluindo de natureza 
associativa, com competências nos domínios da valorização do conhecimento, da promoção do empreendedorismo e de redes 
colaborativas, do desenvolvimento empresarial, da internacionalização e do turismo 
As entidades privadas sem fins lucrativos que prossigam objetivos de interesse público, previstas na alínea d) do referido do nº 3 do 
artigo 130º, apenas serão admissíveis quando tenham estabelecido, com as entidades previstas na alínea c) suprarreferida, parcerias 
para a prossecução de políticas públicas de caráter empresarial, no âmbito das áreas de intervenção do projeto e desde que o 
protocolo estabelecido demonstre produzir impactos nas regiões objeto de apoio do presente AAC. 

O presente concurso enquadra-se no âmbito da Prioridade de Investimento (PI) 3.2 do Eixo II do domínio da 
Competitividade e Internacionalização, e tem como objetivo o reforço, ainda que indiretamente, da capacitação 
empresarial de PME para a internacionalização, com vista a promover o aumento das exportações e da visibilidade 
internacional de Portugal. 
O âmbito específico deste AAC visa o apoio a projetos que desenvolvam ou reforcem estratégias coletivas de 
internacionalização, preferencialmente, direcionadas a PME, através de uma ou mais das seguintes ações: 
a) Campanhas coletivas de promoção internacional, nomeadamente através da definição de campanhas de meios para 

a promoção da imagem e oferta nacionais nos mercados internacionais, bem como de presenças institucionais em 
certames internacionais de referência; 

b) Identificação de oportunidades e constrangimentos de acesso a novos mercados; 
c) Desenvolvimento de processos colaborativos de internacionalização, através do desenvolvimento de plataformas de 

partilha de conhecimento e capacitação sobre os mercados externos; 
d) Promoção internacional da oferta de produtos e serviços diferenciados e de maior valor acrescentado; 
e) Atividades de prospeção, com aproveitamento de sinergias existentes, quer nos mercados já consolidados quer na 

penetração em novos mercados. 
 

São suscetíveis de apoio os projetos na área de internacionalização que visem as seguintes tipologias: 
a) Prospeção, conhecimento e acesso a novos mercados; 
b) Processos colaborativos de internacionalização, da partilha de conhecimento e capacitação para a internacionalização; 
c) Promoção internacional integrada da oferta nacional de bens e serviços. 
Neste AAC não se contempla a possibilidade de associar ao investimento uma componente específica de formação 
profissional. 
As candidaturas podem assumir a modalidade de “projeto individual”, apresentado e realizado por um só beneficiário, 
ou a modalidade de “projeto em copromoção”, apresentado e realizado por dois ou mais beneficiários, sendo para tal 
necessário: 
a) Identificar o beneficiário líder;  
b) Apresentar um protocolo que explicite o âmbito da copromoção com a identificação dos diversos parceiros, as funções 
e atividades de cada um, a orçamentação associada a cada intervenção, bem como os mecanismos de articulação, 
acompanhamento e avaliação previstos. 
 
Os projetos a apoiar têm início a partir da data de submissão de candidatura, assumindo uma duração máxima de 24 
meses, podendo ser aceite excecionalmente uma duração até 36 meses, em casos devidamente fundamentados; 
 
A dotação de fundo FEDER a conceder no presente concurso é de 30 milhões de euros, com a repartição de 10 milhões 
de euros por cada uma das três fases do concurso. 
O cofinanciamento a atribuir no âmbito deste AAC é de 70%, salvo no caso dos projetos cujas atividades sejam elegíveis 
e estejam ao abrigo das regras de auxílios de Estado, onde a taxa não pode exceder 50% das despesas elegíveis. 

 

*fonte:  Aviso 01/SIAC / 2019 
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Data de Abertura:  
11 de junho 2019 

Data de Encerramento: 
31 de janeiro 2020 

Mais informação: 
POCI-52-2019-14 

POCI 
Sistema de Apoio Ações Coletivas – Qualificação 

Beneficiários:  podem ser beneficiários as entidades previstas nas alíneas a) a d) do nº 3 do artigo 130.º do RECI, que cumpram todos 
critérios de acesso e de elegibilidade definidos no RECI e no presente AAC, nomeadamente: 
a) Associações empresariais; b) Entidades não empresariais do sistema de I&I, incluindo as instituições de ensino superior, as 
entidades de acolhimento e valorização de atividades de ciência e tecnologia; c) Agências e entidades públicas, incluindo de natureza 
associativa, com competências nos domínios da valorização do conhecimento, da promoção do empreendedorismo e de redes 
colaborativas, do desenvolvimento empresarial, da internacionalização e do turismo 
As entidades privadas sem fins lucrativos que prossigam objetivos de interesse público, previstas na alínea d) do referido do nº 3 do 
artigo 130º, apenas serão admissíveis quando tenham estabelecido, com as entidades previstas na alínea c) suprarreferida, parcerias 
para a prossecução de políticas públicas de caráter empresarial, no âmbito das áreas de intervenção do projeto e desde que o 
protocolo estabelecido demonstre produzir impactos nas regiões objeto de apoio do presente AAC. 

O presente concurso enquadra-se no âmbito da Prioridade de Investimento (PI) 3.3 do Eixo II do domínio da 
Competitividade e Internacionalização, e tem como objetivo incrementar, ainda que indiretamente, as competências 
empresariais, facilitar o acesso a informação relevante nos domínios da competitividade e internacionalização das PME 
e reduzir assimetrias de informação ao nível empresarial, facilitar escolhas estratégicas e estimular o diagnóstico precoce. 
 
Este AAC visa assim conceder apoios financeiros a projetos que desenvolvam estratégias coletivas que demonstrem o 
seu contributo para a prossecução dos objetivos acima enunciados e que respondam às seguintes prioridades: 
1) Orientar as PME, dotando-as de conhecimento, informação e ferramentas, para a transformação empresarial no 
sentido de acelerar a adoção da Indústria 4.0; 
2) Fomentar a inclusão das micro, pequenas e médias empresas na economia digital, sensibilizando os empresários para 
a importância da presença digital e da incorporação tecnológica nos modelos de negócio, desmaterializando processos 
com clientes e fornecedores por via da utilização das TIC, em particular no comércio local de proximidade; 
3) Promover a integração e participação de empresas portuguesas, sobretudo as PME, em clubes de fornecedores 
nacionais e internacionais, promovendo a associação entre empresas de diversos setores, de forma a potenciar a 
inovação e a internacionalização das PME; 
4) Sensibilizar para a importância da literacia financeira nas PME e desenvolver ferramentas para que estas possam tomar 
decisões informadas e atualizadas; 
5) Captar, produzir e fomentar o acesso a informação e ferramentas por parte das PME a modelos de financiamento em 
áreas estratégicas para o seu crescimento sustentado e competitivo, estimulando a partilha e interação com 
comunidades de stakeholders e, por esta via, reforçando a sua capacidade de acesso a financiamento e ao mercado de 
capitais; 
6) Sensibilizar as PME para a promoção e intensificação de atividades inovadoras e qualificadas para a sua progressão na 
cadeia de valor. 
São suscetíveis de apoio os projetos na área da Qualificação que visem as prioridades acima identificadas e se integrem 
nas seguintes tipologias: 
a) Ações de identificação e sensibilização para os fatores críticos de competitividade, em particular no domínio da 
inovação; 
b) Promoção de práticas de cooperação e coopetição entre PME; 
c) Promoção de iniciativas que, não sendo do domínio da atividade corrente, potenciem a obtenção e produção de 
informação económica sobre setores, posicionamento do produto/serviço, mercados e financiamento em áreas 
estratégicas para o crescimento sustentado e competitivo. 
 
Neste AAC não se contempla a possibilidade de associar ao investimento uma componente específica de formação 
profissional. 

http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AAC_01SIAC2019-Internacionaliza%C3%A7%C3%A3o.pdf
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As candidaturas podem assumir a modalidade de “projeto individual”, apresentado e realizado por um só beneficiário, 
ou a modalidade de “projeto em copromoção”. 
 
Os projetos a apoiar têm início a partir da data de submissão de candidatura, assumindo uma duração máxima de 24 
meses, podendo ser aceite excecionalmente uma duração até 36 meses, em casos devidamente fundamentados; 
 
O cofinanciamento a atribuir no âmbito deste AAC é calculado através da aplicação, às despesas consideradas elegíveis, 
de uma taxa de 85%, salvo no caso dos projetos cujas atividades sejam elegíveis e estejam ao abrigo das regras de auxílios 
de Estado, onde a taxa não pode exceder 50% das despesas elegíveis 
A dotação de fundo FEDER a conceder no presente concurso é de 30 milhões de euros, com a repartição de 10 milhões 
de euros por cada uma das três fases do concurso. 
A dotação que não venha a ser comprometida numa fase transita para a fase subsequente 
 

*fonte:  Aviso 02/SIAC/2019 

Data de Abertura:  
21 de junho 2019 

Data de Encerramento: 
31 de janeiro 2020. 

Mais informação: 
POCI-53-2019-15 

http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AAC_02SIAC2019-Qualifica%C3%A7%C3%A3o.PDF
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Centro 
Projeto Piloto para a Constituição de uma Rede Regional para a  Valorização da Fileira da Floresta da 

Região Centro 
Beneficiários: Agentes regionais relevantes, públicos e privados sem fins lucrativos, que demonstrem possuir experiência ao nível da 
investigação e da capacitação mas também da concretização de iniciativas e projetos diretamente relacionados com os objetivos do 
aviso. Apenas são aceites candidaturas em parceria, devendo a entidade coordenadora ser uma entidade de natureza pública. 

O presente aviso de candidatura insere-se na Prioridade de Investimento (PI) 11ii “Reforço de capacidades junto de todos os 
agentes que operam no domínio da educação, da aprendizagem ao longo da vida, da formação, do emprego e das políticas sociais, 
incluindo através do estabelecimento de pactos setoriais e territoriais de preparação de reformas a nível nacional, regional e local” e 
tem por objetivo reforçar a capacidade de atores para a promoção de ações de desenvolvimento territorial e a consolidação de redes 
de cooperação estratégica. 
O presente aviso diz respeito às seguintes tipologias de ação prevista no Programa Operacional Regional do Centro, a saber: 
• Capacitação de um conjunto alargado de entidades da Região Centro cujo papel de dinamização económica, é essencial, tais como 
o movimento associativo empresarial; parques de ciência e tecnologia; incubadoras e aceleradoras de empresas; centros tecnológicos 
e entidades dinamizadoras da transferência de tecnologia; clubes e entidades veículo de business angels; entidades responsáveis pela 
gestão de outras estratégias de eficiência coletiva; 
• Consolidação das instituições de ensino superior enquanto espaços de saber, com caracterização das infraestruturas e crescente 
utilização em lógicas de parceria, contemplando a sua utilização alargada ao serviço da sociedade e aposta seletiva em novas valências, 
reforçando a concretização da sua terceira missão e do papel que podem desempenhar enquanto agente dinamizador das 
transformações da sociedade; 
• Fortalecimento de cooperação, capacitação institucional e trabalho em rede, através da construção de mecanismos de articulação a 
nível regional e sub-regional; 
• Desenvolvimento do potencial humano e das competências internas das instituições regionais mais ajustadas ao bom desempenho 
das respetivas funções. 
São elegíveis as seguintes áreas de intervenção, em conformidade com os objetivos a prosseguir 
referidos nos pontos anteriores: 
• Criação de redes de conhecimento e inovação associada ao recurso com base em processos de produção, seleção, tratamento e 
organização de informação e conhecimento; 
• Desenvolvimento de projetos piloto e atividades de demonstração e de transferência de conhecimento. 
 
São ainda condições específicas de admissibilidade dos beneficiários e das operações: 
a) Demonstrar possuir experiência ao nível da investigação e da capacitação mas também da concretização de iniciativas e projetos 
diretamente relacionados com os objetivos do aviso; 
b) Apresentar parecer do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural que comprove o alinhamento com as 
orientações e estratégias do setor; 
c) Apresentar parecer da Ministério da Economia que comprove o alinhamento com o Programa de Valorização do Interior. 
 
A duração da presente operação, a apoiar ao abrigo do presente aviso, não pode ultrapassar a duração máxima de 36 meses. 
A dotação indicativa de Fundo Social Europeu (FSE), a alocar ao presente aviso é de €2.500.000. 
A taxa de cofinanciamento a aplicar é de 85% de contribuição europeia através do FSE, a incidir sobre o montante da despesa elegível, 
correspondendo os restantes 15% à contribuição pública nacional. 

*fonte: aviso n.º CENTRO-64-2019-05 

Data de Abertura:  
17 de junho 2019 

Data de Encerramento: 
28 de junho 2019 

Mais informação:  

 CENTRO-64-2019-05  

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=01
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=01
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Centro 
Formação dos trabalhadores da AP - SATDAP - Formação Profissional para a Administração Pública 

Beneficiários: Os beneficiários dos apoios previstos no presente Aviso de concurso são as Comunidades Intermunicipais, assumindo 
a qualidade de “outro operador” nos termos previstos no nº3 do artigo 85º do RECI. Apenas serão aceites candidaturas individuais. 

O presente aviso de candidatura insere-se na prioridade de investimento (PI) 11i “Investimento na capacidade institucional e na 
eficiência das administrações e dos serviços públicos, a nível nacional, regional e local, tendo em vista a realização de reformas, uma 
melhor regulamentação e uma boa governação”, tendo por objetivo específico o “Aumento da eficiência e da qualidade na prestação 
de serviços públicos através de processos de reorganização e modernização administrativa”.  
Nos termos previstos no artigo 82.º do RECI, as operações candidatas ao presente Aviso deverão contribuir para 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 no relacionamento com os cidadãos e com as empresas e outras organizações sociais, nos processos 
operacionais e no modelo de oferta de bens e serviços públicos. 
 
No âmbito do presente Aviso é suscetível de apoio a realização de ações de formação na Administração Local, tendo como objetivo 
o reforço das competências gerais e específicas dos destinatários e, concomitantemente, a melhoria da eficácia e da eficiência dos 
serviços, nomeadamente por via da simplificação dos regulamentos e dos processos internos 
e pela implementação de novos modelos organizativos, nomeadamente no contexto das novas competências associadas ao processo 
de descentralização previsto na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. Assim, a formação profissional a promover poderá estar 
estreitamente ligada a projetos de modernização administrativa ou de capacitação, em curso ou em vias de implementação, 
incluindo as iniciativas tendentes à digitalização dos serviços, de forma a assegurar-se uma eficiente articulação entre o Objetivo 
Temático 2 - “Melhorar o Acesso às TIC” e o Objetivo Temático 11 - “Capacitação Institucional e Formação dos Trabalhadores”. 
 
No âmbito deste concurso, terão acolhimento candidaturas para a realização de intervenções formativas que demonstrem contribuir 
para os seguintes objetivos específicos: i) Capacitar os órgãos e serviços da Administração Pública, através da qualificação dos seus 
trabalhadores e dirigentes, para responder às exigências decorrentes das respetivas missões, atribuições e competências; ii) 
Desenvolver competências de inovação e gestão da mudança, propiciadoras de conhecimentos, aptidões e atitudes ajustados aos 
necessários processos de modernização administrativa; iii) Melhorar a eficiência, a eficácia e a qualidade dos serviços a prestar aos 
cidadãos e às empresas; iv) Promover a capacitação dos colaboradores da Administração Local para a governação digital; v) 
Contribuir para o reforço das competências e da qualificação profissional dos trabalhadores e dirigentes e para a melhoria do seu 
desempenho; vi) Dinamizar uma cultura de gestão que incentive e valorize a produção, a difusão e a utilização do conhecimento; vii) 
Facilitar a adoção de estratégias de racionalização de estruturas e de fomento de sinergias entre serviços quer no âmbito municipal 
quer supramunicipal; viii) Criar condições para desenvolver e implementar instrumentos de gestão, monitorização e avaliação de 
políticas públicas e de infraestruturas e equipamentos coletivos; ix) Divulgar e partilhar boas práticas de organização interna e de 
prestação de serviços aos cidadãos, bem como novos modelos de inovação e de experimentação na Administração Pública; x) 
Favorecer o desenvolvimento e a implementação de dispositivos de avaliação da prestação de serviços públicos e da satisfação dos 
utentes, de monitorização de níveis de serviço e de certificação de qualidade. 
 
As operações a apoiar ao abrigo do presente Aviso devem ter a duração máxima de 24 meses, podendo ser prorrogada (até ao limite 
máximo de 36 meses) em casos devidamente justificados e aceites pela Autoridade de Gestão. 
 
A dotação do FSE afeta ao presente concurso é de €2.500.000,00. No âmbito do presente Aviso de Abertura de Concurso o FSE 
máximo de referência, por candidatura, é de 125€ por trabalhador nas Câmaras Municipais das Comunidades Intermunicipais, 
a 31 de dezembro de 2017 (Fonte: DGAEP: Boletim estatístico do emprego público, N.º 18, de junho 2018). 
A taxa de cofinanciamento é de 85%, de contribuição europeia mobilizada através do FSE, a incidir sobre o montante da despesa 
elegível, correspondendo os restantes 15% à contribuição pública nacional, a qual será assegurada pela entidade beneficiária quando 

se trate de entidades previstas no n.º 3 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro. 

*fonte: aviso n.º CENTRO-63-2019-06 

Data de Abertura:  
19 de junho 2019 

Data de Encerramento: 
27 de setembro 2019 

Mais informação:  

CENTRO-63-2019-06 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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Fundo Ambiental 
Construção de Ciclovias no âmbito do Portugal Ciclável  

Beneficiários : São elegíveis as candidaturas apresentadas por qualquer par de Municípios contíguos que pretendam 
construir ciclovias entre os seus territórios, ou as Comunidades Intermunicipais (CIM) em que os mesmos deleguem as 
respetivas competências. 

O presente aviso de candidatura traduz-se no financiamento de entidades, atividades ou projetos que, entre outros, 
ajudem na mitigação das alterações climáticas, através de ações que contribuam para a descarbonização da economia e, 
desta forma, para o cumprimento de metas, designadamente no domínio das energias renováveis e da eficiência 
energética nos setores residencial e de pequenas e médias empresas, e no domínio dos transportes. 
O presente Aviso, que surge como consequência do PC2030, visa o apoio, a fundo perdido, da construção de ciclovias 
entre aglomerações relevantes contíguas, de diferentes municípios, nomeadamente entre os pares de Municípios 
identificados no Subprograma 2 do PC2030 e que constam do Anexo I do aviso de candidatura. 
Este Aviso pretende incentivar o uso da bicicleta como forma de mobilidade em meio urbano, sobretudo em deslocações 
pendulares e também de forma complementar à oferta de transpores públicos, privilegiando as ligações que permitam 
atingir o maior número de cidadãos. 
 
Tipologia de operações: 
a) As operações passíveis de financiamento no âmbito do presente Aviso são a construção de ciclovias de descritas no 

"Subprograma 2 - Ciclovias em aglomerações relevantes contiguas" do Programa Portugal Ciclável 2030. 
b) Para além das ligações propostas no Subprograma 2 do PC2030, poderão ainda apresentar candidatura os pares de 

Municípios que considerem que a sua ligação por ciclovia se enquadra no âmbito do presente Aviso. 
c) As ciclovias deverão ser construídas tendo em conta todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem 

como as melhores normas técnicas em vigor no domínio do uso da bicicleta em meio urbano. 
 
O prazo máximo de execução das operações, incluindo a execução financeira, é 30 de novembro de 2021. 
O apoio a conceder às candidaturas a aprovar no âmbito deste Aviso é de 50 % do custo de construção de cada ciclovia, 
com um limite de €120.000 por cada quilómetro. 
 
 A dotação máxima afeta ao presente Aviso é de €8.000.000 repartidos da seguinte forma: 
2019: 2.000.000 
2020: 3.000.000 
2021: 3.000.000 
 
Cada candidatura tem uma dotação máxima de €2.000.000 EUR  
 

*fonte:   
Data de Abertura: 
20 de junho 2019 

Data de Encerramento: 
18 de agosto de 2019  

Mais informação: 

 Aviso n.º 10261/2019 

https://www.fundoambiental.pt/avisos-2019/construcao-de-ciclovias-no-ambito-do-portugal-ciclavel.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2019/construcao-de-ciclovias-no-ambito-do-portugal-ciclavel.aspx
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Oportunidades que permanecem abertas – Avisos nacionais 

Oportunidades que 

permanecem abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

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 

POSEUR: Aviso em Contínuo 
destinado a Ações de Proteção do 
Litoral – 8º Aviso 

29 de agosto 2019 POSEUR-09-2019-18 

POSEUR: Recuperação de 
Passivos Ambientais Prioritários 
de Origem Industrial - 3.º Aviso 

30 de setembro 2019 POSEUR-17-2019-24 

POSEUR: Prevenção, controlo e 
erradicação de espécies exóticas 
invasoras 

29 de Agosto 2019 
POSEUR-15-2019-22 

 

POSEUR: Valorização de Resíduos 
Urbanos - Projetos de Recolha 
Seletiva Multimaterial Porta-a-
Porta 

29 de Agosto 2019  POSEUR-11-2019-25 

POSEUR: Modernização e 
Ampliação de Instalações de 
Valorização de Resíduos Urbanos 

18 de setembro 2019 POSEUR-11-2019-26 

POCI:  Reforço da capacidade 
institucional das autoridades 
públicas e das partes interessadas 
e da eficiência da administração 
pública 

19 de julho 2019 POCI-62-2019-13 

Oportunidades que permanecem abertas –   PME 

Medida Data de Encerramento Mais Informação 

(SI I&DT) Sistema de Incentivos à 
investigação e desenvolvimento 
tecnológico:  
Reforço da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da 
inovação 

18 de Julho 2019 SI-47-2019-08 

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://poseur.portugal2020.pt/media/41646/aviso-poseur-09-2019-18.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/41811/aviso-poseur-17-2019-24.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-15-2019-22-prevenção-controlo-e-erradicação-de-espécies-exóticas-invasoras/
https://poseur.portugal2020.pt/media/41826/aviso-poseur-11-2019-25.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/41839/aviso-poseur-11-2019-26.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AAC_03_SAMA2020_2019_Aviso.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AAC_14_SI_2019_Mobilizadores.pdf
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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  

 07 de maio 
2019 

27 de agosto 2019 

21 de maio 
2019 

03 de setembro 
2019 

H2020-CS2-CFP10-2019-01  

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 
 

Indústrias de Base Biológica  4 de abril 2019 
4 de setembro 

2019 

H2020-BBI-JTI-2019   
 

Pesquisa sobre Fissão Nuclear e Proteção 
contra Radiação (NFRP) 

15 de maio 
2019 

25 de setembro 
2019 

NFRP-2019-2020 

Oportunidades que permanecem abertas – LIFE 

 Data de Abertura Data de Encerramento 

Projetos Integrados 4 de abril 2019 5 de setembro 2019 

 Subprograma Alterações 
Climáticas 

Mitigação das Alterações 
Climáticas 

4 de abril 2019 12 de setembro 2019 

Adaptação ás Alterações 
Climáticas 

4 de abril 2019 12 de setembro 2019 

Governação e Informação em 
matéria de clima 

4 de abril 2019 12 de setembro 2019 

Mais Informação Life 2019 Calls for proposals 

Oportunidades que permanecem abertas –   COSME 
Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Apoio À Execução Do 
Quadro De Competência 

Empreendedorismo 
9 de abril 2019 22 de agosto 2019 COS-ENTRECOMP-2018-3-01 

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-CS2-CFP10-2019-01;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;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=NFRP-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/call_text_cos-entrecomp-2018-3-01.pdf
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Erasmus para Jovens 
Empreendedores 

14 de maio 2019 11 de julho 2019     COS-EYE-2019-4-01  

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 –    Projetos Piloto e Ações Preparatórias 
Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Girls 4 STEM in Europe 24 de maio 2019 27 de agosto 2019     PP-Girls4STEM-2019  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-eye-2019-4-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2019_en_1.pdf
file://///DOCSERVER/SaraPaulo/Oeste%20CIM/Boletim%20Informativo/Guia%20do%20Programa%202019
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/pppa/wp-call/pp-call-document-girls4stem-2019_en.pdf

