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Horizonte 2020:  
Novas ideias para novas tecnologias de modo radical  

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 

FET Innovation Launchpad FETOPEN-03-2018-2019-2020 09 de outubro 2019 14 de outubro 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
Ações Marie Skłodowska-Curie  

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 

European Researchers' Night H2020-MSCA-NIGHT-2020 08 de outubro 2019 09 de janeiro 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;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=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Horizonte 2020:  
Segurança alimentar, agricultura e silvicultura sustentáveis, pesquisa marinha, marítima e de águas interiores e 

bioeconomia  
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 

Closing nutrient cycles CE-RUR-08-2018-2019-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Industrial microbiomes – 
learning from nature 

FNR-12-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Strengthening the European 
agro-ecological research and 
innovation ecosystem 

FNR-01-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Prospecting aquatic and 
terrestrial natural biological 
resources for biologically active 
compounds 

FNR-11-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Public engagement for the 
Bioeconomy 

FNR-10-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Enzymes for more 
environment-friendly 
consumer products 

FNR-16-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Forest soils Research and 
Innovation Action 

LC-SFS-22-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Pilot circular bio-based cities – 
sustainable production of bio-
based products from urban 
biowaste and wastewater 

CE-FNR-17-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Sustainability of bio-based 
products – international 
governance aspects and market 
update 

FNR-18-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Epidemiology of non-EU-
regulated contagious animal 
diseases: from integrated data 
collection to prioritisation 

SFS-10-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Husbandry for quality and 
sustainability 

FNR-05-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Supporting the food safety 
systems of the future 

FNR-08-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Towards a European research 
and innovation roadmap on 
soils and land management 

FNR-04-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

A network of European 
bioeconomy clusters to 
advance bio-based solutions in 
the primary production sector 

CE-FNR-15-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 
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Healthy soils for healthy food 
production 

SFS-40-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Developing long-term 
monitoring and evaluation 
frameworks for the Common 
Agricultural Policy 

FNR-02-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

A comprehensive vision for 
urban agriculture 

FNR-03-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Genome and epigenome 
enabled breeding in terrestrial 
livestock 

SFS-13-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Biodiversity in action: across 
farmland and the value chain 

SFS-01-2018-2019-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Healthy terrestrial livestock 
microbial ecosystems for 
sustainable production 

SFS-02-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Agri-Aqua Labs SFS-30-2018-2019-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Connecting consumers and 
producers in innovative agri-
food supply chains 

RUR-05-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Innovative agri-food value 
chains: boosting sustainability-
oriented competitiveness 

RUR-06-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Reducing food losses and waste 
along the agri-food value chain 

RUR-07-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Thematic networks compiling 
knowledge ready for practice 

RUR-15-2018-2019-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Genetic resources and pre-
breeding communities 

SFS-28-2018-2019-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Sustainable wood value chains LC-RUR-11-2019-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Agricultural markets and 
international trade in the 
context of sustainability 
objectives 

RUR-21-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Emerging challenges for soil 
management 

SFS-21-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Stepping up integrated pest 
management 

SFS-06-2018-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Innovative textiles – 
reinventing fashion 

CE-FNR-14-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Integrated health approaches 
and alternatives to pesticide 
use 

SFS-04-2019-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Pilot action for the removal of 
marine plastics and litter 

CE-FNR-09-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

FOOD 2030 - Empowering cities 
as agents of food system 
transformation 

CE-FNR-07-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Bio-based industries leading 
the way in turning carbon 

LC-FNR-13-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 
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dioxide emissions into 
chemicals 

Defossilising agriculture – 
solutions and pathways for 
fossil-energy-free farming 

LC-FNR-06-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Closing nutrient cycles CE-RUR-08-2018-2019-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Diversifying revenue in rural 
Africa through bio-based 
solutions 

CE-SFS-36-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

New and emerging risks to 
plant health 

SFS-05-2018-2019-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Fisheries in the full ecosystem 
context 

BG-10-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Prospecting aquatic and 
terrestrial natural biological 
resources for biologically active 
compounds 

FNR-11-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Towards a productive, healthy, 
resilient, sustainable and 
highly-valued Black Sea 

BG-11-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Stepping up integrated pest 
management 

SFS-06-2018-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Genetic resources and pre-
breeding communities 

SFS-28-2018-2019-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Epidemiology of non-EU-
regulated contagious animal 
diseases: from integrated data 
collection to prioritisation 

SFS-10-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Closing nutrient cycles CE-RUR-08-2018-2019-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Centres of Vocational 
Excellence 

EPP-COVE-VET-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Closing nutrient cycles CE-RUR-08-2018-2019-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

Developing long-term 
monitoring and evaluation 
frameworks for the Common 
Agricultural Policy 

FNR-02-2020 15 de outubro 2019 22 de janeiro 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Erasmus + 
Ação-chave 3 – Apoio à reforma de políticas de Cooperação com a Sociedade Civil no domínio da Juventude 

Beneficiários: O presente convite está aberto a duas categorias de organismos: organizações não governamentais europeias 
(ONGE) no domínio da juventude e redes à escala europeia (rede informal) no domínio da juventude.  
Uma organização não governamental europeia (ONGE) deve: 1) funcionar através de uma estrutura formalmente reconhecida, 
constituída por: a) um organismo/secretariado europeu (o candidato) que, à data de apresentação da candidatura, esteja 
legalmente estabelecido há pelo menos um ano num dos países elegíveis e b) organizações/sucursais nacionais em pelo menos 
um dos doze países elegíveis com ligações estatutárias com o organismo/secretariado europeu; 2) ser ativa no domínio da 
juventude e desenvolver atividades destinadas a apoiar os domínios de intervenção da estratégia da UE para a Juventude; 3) 
envolver os jovens na gestão e governação da organização 
Uma rede à escala da UE (rede informal) deve:  1) ser constituída por organizações juridicamente autónomas e sem fins lucrativos, 
ativas no domínio da juventude e que desenvolvam atividades destinadas a apoiar a execução dos domínios principais da 
estratégia da UE para a Juventude; 2) Funcionar através de uma estrutura de governação informal, constituída por: a) uma 
organização que, à data de apresentação da candidatura, esteja legalmente estabelecida há pelo menos um ano num dos países 
elegíveis com funções de coordenação e apoio à rede a nível europeu (o candidato); e b) outras organizações estabelecidas em 
pelo menos doze países elegíveis 

 
O objetivo do presente convite é prestar apoio estrutural, designando subvenções de funcionamento a organizações 
não governamentais europeias (ONGE) e a redes à escala da UE que operem no domínio da juventude, e que visam 
alcançar os seguintes objetivos gerais:  sensibilizar para a Estratégia da UE para a Juventude 2019-20273, incluindo 
os Objetivos para a Juventude Europeia;  Desenvolver, promover e apoiar ações destinadas a envolver e capacitar os 
jovens no espírito da Estratégia da UE para a Juventude; Aumentar a sensibilização e a participação dos jovens nas 
ações da UE destinadas aos jovens, incluindo o Erasmus+, o Corpo Europeu de Solidariedade e a «Discover EU»; 
Aumentar o empenhamento e a cooperação dos intervenientes da sociedade civil jovem com as autoridades públicas 
para a aplicação de políticas em domínios relevantes para os jovens; Promover a participação das partes interessadas 
jovens, nomeadamente com base no potencial da comunicação digital em paralelo com outras formas de 
participação; Estimular a participação da sociedade civil jovem na divulgação de ações políticas e programas, incluindo 
resultados e boas práticas entre os seus membros e mais além. 
Os organismos candidatos devem apresentar um plano de trabalho coerente, que integre atividades sem fins 
lucrativos dirigidas aos jovens e adequadas para a prossecução dos objetivos do convite, nomeadamente: 
Programas de atividades e aprendizagem não formal e informal destinados aos jovens e aos trabalhadores do sector 
da juventude; Atividades para o desenvolvimento da qualidade, da inovação e do reconhecimento do trabalho com 
jovens; Atividades de desenvolvimento e promoção de instrumentos de reconhecimento e de transparência no 
domínio da juventude; Seminários, reuniões, workshops, consultas, debates de jovens sobre as políticas de juventude 
e/ou questões europeias; Consultas aos jovens como contributo para o diálogo da UE com a juventude; Atividades de 
promoção da participação ativa dos jovens na vida democrática, como a promoção da inclusão na tomada de decisões, 
a representação dos jovens, a promoção de novas e alternativas formas de participação ou o desenvolvimento de 
competências cívicas; Atividades de promoção de atividades de solidariedade entre os jovens na Europa; Atividades 
de promoção da solidariedade, da tolerância, e da aprendizagem e compreensão interculturais na Europa; Atividades 
e instrumentos de comunicação social e geral sobre as questões europeias e relativas aos jovens. Como princípio 
transversal, as organizações participantes devem seguir estratégias para ligar jovens de origens diversas a nível local, 
no sentido de garantir o envolvimento de um número cada vez maior de jovens. 
O montante total disponível para 2020 no contexto da cooperação com a sociedade civil no domínio da juventude é 
de €4 000 000, repartido da seguinte forma: €3 500 000 - reservados a beneficiários que celebraram acordos-quadro 
de parceria no âmbito da cooperação com a sociedade civil no domínio da juventude em 2018 e, por conseguinte, 
não disponíveis no presente convite; €500 000 - disponíveis para proponentes que apresentem candidaturas a 
subvenções de funcionamento anuais, no âmbito do presente convite. 
 
*fonte: Aviso nº EACEA/45/2019 

Data de Abertura:  
04 de outubro 2019 

Data de Encerramento  
19 de novembro 2019 

Mais informação: 

EACEA/45/2019  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/csc_2020_aog_call_pt.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/csc_2020_aog_call_pt.pdf
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Erasmus + 
Ação-chave 3 — Apoio à reforma de políticas: Inclusão social e valores comuns: o contributo no domínio da educação 

e da formação 
Beneficiários: Organizações públicas e privadas ativas no domínio da educação e da formação gerais e da educação de adultos ou 
noutros setores socioeconómicos ou organizações que realizem atividades trans setoriais (por exemplo, organizações culturais, 
sociedade civil, organizações desportivas, centros de reconhecimento, câmaras de comércio, organizações profissionais, etc.). Se 
estiverem envolvidas instituições do ensino superior, deverão ter recebido uma Carta Erasmus para o Ensino Superior (CEES). As 
agências nacionais e outras estruturas e redes do Programa Erasmus+, que recebem uma subvenção direta da Comissão de 
acordo com base jurídica do Programa Erasmus+ não são elegíveis para participar. Contudo, as entidades jurídicas que acolhem 
agências nacionais do Erasmus+ ou as estruturas e redes supracitadas são consideradas candidatos elegíveis. 
Ver requisitos específicos por lote. 

O presente convite à apresentação de propostas apoiará projetos de cooperação transnacional nos domínios da 
educação e formação gerais e da educação de adultos. O convite inclui dois lotes: educação e formação gerais (Lote 
1) e educação de adultos (Lote 2). Cada candidatura deve abordar um dos objetivos gerais e um dos objetivos 
específicos, que são enumerados separadamente para o Lote 1 e para o Lote 2. 
Lote 1 — Educação e formação gerais  
Objetivos gerais -  1. Divulgar e/ou intensificar as boas práticas em matéria de aprendizagem inclusiva iniciadas 
sobretudo a nível local. No contexto do presente convite, entende-se por intensificação a replicação de boas práticas 
a numa escala alargada/a sua transferência para um contexto diferente ou a sua aplicação a nível mais 
elevado/sistémico; ou 2. Desenvolver e implementar métodos e práticas inovadores para fomentar a educação 
inclusiva e promover valores comuns.  
Objetivos específicos -  a) Melhorar a aquisição de competências sociais e cívicas, promover o conhecimento, a 
compreensão e a apropriação de valores e direitos fundamentais; b) Promover a educação e formação inclusivas e 
fomentar a educação dos estudantes desfavorecidos, nomeadamente ajudando o pessoal docente a lidar com a 
diversidade e a reforçar a diversidade entre o pessoal docente; c) Melhorar o pensamento crítico e a literacia 
mediática de estudantes, pais e pessoal docente; d) Apoiar a inclusão de migrantes recém-chegados em sistemas de 
educação de qualidade, nomeadamente através de uma avaliação e validação dos seus conhecimentos antes do início 
da atividade escolar; e) Fomentar as competências e aptidões digitais dos grupos excluídos do ambiente digital 
(incluindo idosos, migrantes e jovens oriundos de meios desfavorecidos) através de parcerias entre as escolas, as 
empresas e o setor não formal, incluindo as bibliotecas públicas 
Lote 2 — Educação de adultos: O objetivo deste lote é apoiar projetos que criam ou continuam a desenvolver redes 
transnacionais e nacionais de prestadores de educação de adultos. Estes projetos deverão ajudar a criar a capacidade 
de prestadores de educação de adultos de implementarem a política europeia em matéria de educação de adultos a 
nível nacional e regional.  
Objetivos gerais -  1. Nos países participantes, ajudar a criar novas redes nacionais ou regionais de prestadores de 
educação de adultos e facilitar o seu envolvimento na cooperação europeia; ou 2. Nos países participantes, prestar 
apoio ao reforço de capacidades a redes nacionais ou regionais existentes de prestadores de educação de adultos e 
melhorar a sua cooperação a nível europeu; ou 3. Reforçar redes transnacionais existentes de prestadores de 
educação de adultos através de aprendizagem mútua, aconselhamento interpares e reforço de capacidades.  
Objetivos específicos - As propostas deverão promover a cooperação europeia entre diferentes prestadores (e partes 
interessadas relevantes), em: a) Temas específicos na aprendizagem de adultos (por exemplo, competências digitais, 
literacia e numeracia, cidadania, competências de gestão de carreira, literacia no domínio da saúde, finanças pessoais, 
integração da migração, aprendizagem intergeracional, inclusão social, etc.); ou b) Abordagens pedagógicas 
inovadoras específicas em educação de adultos (por exemplo, aprendizagem mista, abordagens de aprendizagem 
personalizada, tecnologias educativas, etc.); ou c) Grupos de alunos de educação de adultos específicos (por exemplo, 
educação de adultos para seniores ou pessoas em zonas rurais isoladas, pessoas inativas, reclusos, etc.); ou d) Temas 
de gestão organizacional específicos (sustentabilidade financeira, criação de redes locais ou regionais, 
internacionalização, desenvolvimento estratégico e profissional de pessoal, comunicação e participação em redes 
sociais, etc.); ou e) Modelos específicos de educação de adultos (por exemplo, «escolas superiores populares», 
«segunda oportunidade»); ou f) Educação de adultos em geral. 
 
As atividades no âmbito do lote 1 poderão incluir:  
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— Cooperação e modelos de ligação em rede envolvendo combinações de partes interessadas(públicas/privadas) 
relevantes de diferentes setores; — Adaptar e aplicar práticas de aprendizagem a novas populações-alvo; — 
Conferências, seminários, workshops e reuniões com responsáveis e decisores políticos; — Avaliação, partilha e 
validação de boas práticas e de experiências de aprendizagem; — Formação e outras atividades de capacitação (por 
exemplo, para professores, autoridades locais, pessoal das prisões, etc.); 
 
As atividades no âmbito do lote 2 poderão incluir: — estabelecer ligações com outros grupos de partes interessadas 
e redes, etc., a fim de superar a natureza fragmentada da prestação de educação e formação de adultos; — testar, 
avaliar, validar e partilhar boas práticas de reforço das capacidades na educação de adultos; — adaptar e aplicar 
práticas de reforço das capacidades a novas situações, organizações ou regiões; — formação e outras atividades de 
reforço das capacidades (por exemplo, destinadas a pessoal de autoridades locais e regionais, pessoal de organizações 
da sociedade civil, associações, etc.); — desenvolver e implementar as estruturas jurídicas e financeiras necessárias 
para estabelecer uma cooperação de longo prazo na rede; — elaborar recomendações operacionais ou políticas 
fundadas em dados que sejam pertinentes para a educação de adultos a nível nacional ou europeu. 
 
A duração do projeto deverá ser de 24 ou 36 meses. 
O montante total disponível para o cofinanciamento de projetos no âmbito do presente convite à apresentação de 
propostas é de 20 000 000 EUR, distribuído da seguinte forma: 
Lote 1 — Educação e formação gerais €14 000 000   
Lote 2 — Educação de adultos € 6 000 000 
A subvenção máxima por projeto será de:  
— 400 000 EUR para projetos com duração de 24 meses;  
— 500 000 EUR para projetos com duração de 36 meses. 
A contribuição financeira por parte da UE não poderá exceder 80 % do total dos custos elegíveis do projeto.  
 
*fonte:  Aviso nº EACEA/34/2019 

Data de Abertura:  
22 de outubro 2019 

Data de Encerramento  
25 de fevereiro 2020 

Mais informação: 

 EACEA/34/2019  
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/358/03&from=EN
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/csc_2020_aog_call_pt.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/csc_2020_aog_call_pt.pdf
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Erasmus +  
Ação-chave 3 — Apoio à reforma das políticas: Centros de excelência profissional 

A parceria incluirá pelo menos oito parceiros de pleno direito de um mínimo de quatro países do Programa Erasmus+ (incluindo 
pelo menos dois Estados-Membros da União Europeia). Cada país deve incluir: 
a)  pelo menos uma empresa, representantes da indústria ou do setor (por exemplo, câmaras ou associações comerciais), e b) 
pelo menos um prestador de ensino e formação profissionais (no nível secundário e/ou terciário (1).  
Um dos parceiros acima referidos será a organização coordenadora, que concorre à subvenção Erasmus+ em nome da parceria.  
A composição adicional da parceria deverá refletir a natureza específica da proposta. 

O objetivo global do convite é o de apoiar o estabelecimento e desenvolvimento de plataformas de cooperação 
transnacional de centros de excelência profissional (CEP) para ligar centros que funcionam num determinado 
contexto local a nível europeu. As plataformas de cooperação transnacional ligarão os CEP que:  
— partilham interesses comuns em atividades e setores específicos (por exemplo, aeronáutica, eletromobilidade, 
cuidados de saúde, turismo, etc.), ou   
— desenvolvem em conjunto abordagens inovadoras para enfrentar desafios societais, tecnológicos e económicos 
(por ex., alterações climáticas, digitalização, inteligência artificial, objetivos de desenvolvimento sustentável, 
integração de migrantes, apoio a aprendentes com deficiência/necessidades especiais, reconversão de pessoas com 
baixas competências e/ou níveis baixos de qualificação, etc.).  
As plataformas criarão pontos de referência de craveira mundial para a formação profissional. Estas serão inclusivas 
e ligarão os CEP existentes em diferentes países ou expandirão o modelo ao ligar CEP bem estabelecidos num país 
com parceiros noutros países que pretendem desenvolver CEP no seu ecossistema local, contribuindo assim para a 
«convergência ascendente» da excelência do ensino e formação profissionais (EFP).  
Os CEP adotarão uma abordagem ascendente da excelência em que as instituições de EFP sejam capazes de adaptar 
rapidamente a oferta de competências à evolução das necessidades locais. Os centros visam reunir um conjunto de 
parceiros locais/regionais, tais como prestadores de EFP inicial e contínua, instituições de ensino superior, incluindo 
universidades de ciências aplicadas e institutos politécnicos, instituições de investigação, parques científicos, 
empresas, empresas sociais, conselhos de competências setoriais, associações profissionais/do setor, autoridades 
nacionais e regionais e agências de desenvolvimento, serviços públicos de emprego, etc.  
Os projetos devem fornecer provas de que têm como objetivo:  
— estabelecer relações fortes e duradouras, tanto a nível local como transnacional, entre a comunidade de EFP e as 
empresas, no quadro das quais as interações sejam recíprocas e mutuamente benéficas, e  
— integrar atividades, construir relações reflexivas entre as diferentes atividades e serviços, e  
— estar firmemente ancorados em quadros mais amplos de desenvolvimento regional, inovação e/ou estratégias de 
especialização inteligentes. Pode tratar-se de estratégias existentes (que devem ser claramente identificadas) ou a 
ser desenvolvidas no contexto do projeto (descrevendo como o projeto contribui para essas estratégias). 
O projeto deve incluir resultados tangíveis relativamente a:  
— pelo menos 3 atividades relacionadas com o Grupo 1 - Ensino e aprendizagem,   
— pelo menos 3 atividades relacionadas com o Grupo 2 - Cooperação e parceria,  
— pelo menos 2 atividades relacionadas com o Grupo 3 - Governação e financiamento.   
A lista não é exaustiva, e os candidatos podem incluir outras atividades. 
Devem também visar a adoção de uma dimensão inclusiva, incluindo ações que contribuam para a promoção da 
diversidade e incentivem a apropriação de valores partilhados, a igualdade, a não discriminação e a inclusão social. 
Será dada uma atenção especial às competências digitais, bem como às competências que apoiem a transição para 
uma economia circular e mais ecológica.  
O orçamento total destinado ao cofinanciamento de projetos está estimado num máximo de €20 milhões. A 
subvenção máxima da UE por projeto é de €4 milhões. A contribuição financeira da UE não poderá exceder 80 % do 
total dos custos elegíveis. 
A duração dos projetos é de 4 anos. 

*fonte: Aviso nº EACEA 33/2019 
Data de Abertura:  

15 de outubro 2019 
Data de Encerramento  
20 de fevereiro 2020 

Mais informação: 
EACEA 33/2019 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:349:FULL&from=EN
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Comissão Europeia 
Apoio a ações de informação relacionadas com a política de coesão da UE 

Beneficiários:  Ação 1: Os candidatos elegíveis (candidatos principais e cocandidatos, bem como, se for caso disso, as entidades 
afiliadas) devem ser pessoas coletivas estabelecidas e registadas num Estado-Membro da UE. Exemplos de candidatos elegíveis: 
— organizações/agências noticiosas, órgãos de comunicação social (televisão, rádio, imprensa escrita, meios de comunicação 
social em linha, novos meios de comunicação social e meios de comunicação social mistos); — organizações sem fins lucrativos; 
— universidades e instituições de ensino; — centros de investigação e grupos de reflexão; — associações de interesse europeu; 
— entidades privadas; — autoridades públicas (nacionais, regionais e locais), à exceção das responsáveis pela execução da 
política de coesão, em conformidade com o artigo 123º do Regulamento (UE) n.o 1303/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho. Ação 2: Os candidatos elegíveis (candidatos principais e cocandidatos, bem como, se for caso disso, as entidades 
afiliadas) devem ser pessoas coletivas estabelecidas e registadas num Estado-Membro da UE. Só as universidades e as 
instituições de ensino são elegíveis para a ação 2. 

Com o presente convite à apresentação de candidaturas, a Comissão Europeia pretende selecionar os potenciais 
beneficiários para a implementação de medidas de informação cofinanciadas pela UE. O principal objetivo é prestar 
apoio à produção e divulgação de informação e conteúdos relacionados com a política de coesão da UE, sem deixar 
de respeitar a total independência editorial dos envolvidos.  
Estão previstas duas ações principais:  
Ação 1 — Apoio a medidas de produção e divulgação de informação e conteúdos relacionados com a política de 
coesão da UE de meios de comunicação e outras entidades elegíveis. 
Ação 2 — Promoção da política de coesão da UE por universidades e outras instituições de ensino  
Os candidatos só podem apresentar uma candidatura para uma ação no âmbito do presente convite à apresentação 
de candidaturas.  
Os objetivos específicos do presente convite à apresentação de candidaturas são os seguintes:  
— Promover e incentivar uma melhor compreensão do papel da política de coesão no apoio a todas as regiões da UE;  
— Aumentar a sensibilização para os projetos financiados pela UE, através da política de coesão em particular, e para 
o seu impacto na vida das pessoas;  
— Divulgar informações e incentivar a criação de um diálogo aberto sobre a política de coesão, os seus resultados, a 
sua função para alcançar as prioridades políticas da UE e o seu futuro;  
— Incentivar a participação cívica nos assuntos relacionados com a política de coesão e promover a participação dos 
cidadãos a fim de definir as prioridades para o futuro desta política. 
As candidaturas devem ilustrar e avaliar o papel da política de coesão na concretização das prioridades políticas da 
Comissão Europeia e na resposta a desafios atuais e futuros que se colocam à UE, aos Estados-Membros, às suas 
regiões e a nível local. Mais especificamente, devem estar relacionadas com a contribuição da política de coesão para:  
— promover o emprego, o crescimento e o investimento a nível regional e nacional e melhorar a qualidade de vida 
dos cidadãos;  
— contribuir para a concretização das principais prioridades da UE e dos Estados-Membros, que incluem, além da 
criação de emprego e de crescimento, a luta contra as alterações climáticas, a proteção do ambiente, a melhoria da 
investigação e da inovação, entre outros;  
— reforçar a coesão económica, social e territorial na UE, reduzindo simultaneamente as disparidades que existem 
nos países e regiões da UE e entre os Estados-Membros e as regiões;  
— ajudar as regiões a beneficiar da globalização, aproveitando a sua especificidade no quadro da economia mundial;  
— reforçar o projeto europeu, na medida em que a política de coesão está diretamente ao serviço dos cidadãos da 
UE. 
O projeto terá uma duração máxima de 12 meses. 
O orçamento total destinado ao cofinanciamento de ações de informação no âmbito do presente convite é estimado 
em € 4 800 000 (€ 4 000 000 para a ação 1 e € 800 000 para a ação 2). O montante da subvenção será, no mínimo, 
de €70 000 e, no máximo, de € 300 000. A subvenção da UE assumirá a forma de reembolso até 80% dos custos reais 
elegíveis da ação. 
*fonte: Aviso nº 2019/C 344/04 

Data de Abertura:  
11 de outubro 2019 

Data de Encerramento  
10 de dezembro 2019 

Mais informação: 
2019/C 344/04 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_344_R_0004&from=PT


BOLETIM INFORMATIVO COM OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO | 2019  

12 
 

 

 

Connecting Europe Facility (CEF) 
2019 CEF Transport MAP 

Beneficiários:  1) Um ou mais Estados-Membros 2) Com o acordo do (s) Estado (s) -Membro (s) em questão, 
organizações internacionais, empresas comuns ou empresas ou organismos públicos ou privados estabelecidos num 
Estado-Membro da UE 

O presente aviso à apresentação de propostas apoia a conclusão em tempo útil e de forma eficiente de vários projetos 
de TEN-T (rede transeuropeia de transportes), seja na sua totalidade ou em partes, juntamente com a realização de 
um sistema de transporte europeu robusto e eficiente em termos de recursos. 
Assim,  aborda os seguintes objetivos do Regulamento CEF:  objetivo de financiamento 1: fazer a ponte entre os elos 
ausentes, remover pontos de congestionamento e bloqueio, melhorar a interoperabilidade ferroviária e, em 
particular, melhorar as secções transfronteiriças;  Objetivo de financiamento 2: garantir sistemas de transporte 
sustentáveis e eficientes a longo prazo, de modo a preparar o sistema  para futuros fluxos de transporte esperados, 
bem como permitir que todos os modos de transporte sejam descarbonizados através da transição para tecnologias 
inovadoras de transporte de baixo carbono e com eficiência energética, enquanto, simultaneamente, se otimiza a 
segurança; Objetivo de financiamento 3: otimizar a integração e a interconexão dos modos de transporte e melhorar 
a interoperabilidade dos serviços de transporte, garantindo ao mesmo tempo a acessibilidade das infraestruturas de 
transporte 
 
Prioridades: 
Este convite à apresentação de propostas aborda uma série de prioridades: 
1) No âmbito do Objetivo de financiamento 1 - Projetos pré-identificados na Core Network 
2) No âmbito do Objetivo de financiamento 2 - Infraestruturas seguras e protegidas, incluindo estacionamentos na 

rede principal de estradas 
3) No âmbito do objetivo de financiamento 3 – Serviços Inteligentes de Transporte Rodoviário (ITS); Céu Único 

Europeu – SESAR; Ações de implementação de infraestruturas de transporte nos nós da rede principal, incluindo 
nós urbanos (transporte de passageiros); autoestradas marítimas 
 

O presente convite visa também acelerar a implementação de tecnologias que foram desenvolvidas, testadas e 
validadas por projetos financiados pelos programas de pesquisa da UE, principalmente pelo programa Horizonte 
2020. 
Quando aplicável, como parte de um projeto mais amplo de interesse comum, as ações propostas podem incluir 
atividades para a adaptação da infraestrutura da RTE-T, a fim de garantir a continuidade da infraestrutura de bicicletas 
para ciclovias de longa distância, como as rotas da EuroVelo. Em combinação com outras atividades de obras, em 
particular para estações ferroviárias e cadeias de transporte, por exemplo, terminais multimodais acessíveis, o escopo 
das ações propostas pode incluir atividades para melhorar a acessibilidade à infraestrutura de transporte de pessoas 
com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida. 
 
 Projetos elegíveis a financiamento: 
Uma proposta apresentada sob este aviso deve abordar trabalhos ou estudos, dependendo da especificação de 
prioridade no Programa de Trabalho. 
 
O montante indicativo a atribuir é de € 700 milhões distribuídos pelas várias prioridades especificadas. A taxa de 
financiamento varia entre os 20% e os 50%. 
 
*fonte:  2019 CEF Transport MAP call text - General 

Data de Abertura:  
 16 de outubro 2019 

Data de Encerramento  
26 de fevereiro 2020 

Mais informação: 
2019 CEF Transport MAP 

 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2019map_cef_transport_call_text_general_v.final_.pdf
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Information Measures relating to the Common Agricultural Policy Programme(IMCAP) 
Apoio a medidas de informação relacionadas com a Política Agrícola Comum para 2020 

Beneficiários:  Os candidatos devem ser entidades legais estabelecidas num Estado-Membro da UE (incluindo países e territórios 
ultramarinos). As entidades que não possuam personalidade jurídica nos termos da legislação nacional aplicável podem 
participar, desde que os seus representantes tenham capacidade para assumir obrigações legais em seu nome e ofereçam 
garantias para a proteção dos interesses financeiros da UE equivalentes aos oferecidos por pessoas coletivas. 
Pessoas singulares não são elegíveis. 

 
Objetivo: O objetivo geral deste aviso de candidatura é financiar projetos que promovam a Política Agrícola Comum 
(PAC). 
 
Temas:As propostas de medidas de informação devem ilustrar como a PAC contribui para o cumprimento das 
prioridades políticas da Comissão Europeia. As propostas submetidas devem fornecer informação coerente, objetiva 
e compreensiva, dentro e fora da União de forma a transmitir uma ideia geral e precisa da PAC. 
 
O foco deve estar em mostrar os benefícios da PAC à Europa, aos agricultores europeus e aos cidadãos europeus e 
desconstruir as perceções erradas e desinformação sobre a agricultura europeia e a PAC – recorrendo a fatos e a 
dados comprovados com o objetivo de consciencializar o público sobre a relevância do apoio da UE à agricultura e ao 
desenvolvimento rural através da PAC. 
Os projetos devem demonstrar o papel da agricultura na sociedade e promover a compreensão da enorme 
contribuição do setor agroalimentar europeu para o setor económico europeu mais abrangente. As propostas devem 
abordar igualmente a sustentabilidade da agricultura, com enfoque nas dimensões económica, ambiental e social da 
PAC. 
 
As medidas de informação devem incluir uma ou várias atividades como: 
- Produção e distribuição de material multimédia ou audiovisual 
- Campanhas na web e nas redes sociais 
- Eventos nos media 
- Conferências, seminários, workshops e estudos sobre questões relacionadas com a PAC 
 
Público-Alvo:  
O público-alvo dos temas é o público em geral (em particular os jovens nas áreas urbanas) e / ou agricultores e outras 
partes ativas nas áreas rurais. 
As ações destinam-se mais especificamente: 

1) A crianças em idade escolar, professores e estudantes universitários - novas abordagens devem ser usadas 
para abordar os jovens e aumentar a sua consciencialização sobre a PAC e sobre a sua contribuição em muitas 
áreas, como seja o desafio das alterações climáticas, os produtos alimentares, uma alimentação saudável e 
de alta qualidade. como opção de estilo de vida, bem como a sua relação com o Esquema Escolar Europeu 
para Leite, Fruta e Vegetais e com o Aviso de Candidatura Tartu.   

2) A partes interessadas: as partes interessadas devem estar mais conscientes da contribuição da PAC no apoio 
à sustentabilidade da agricultura. 

 
A duração máxima do projeto é de 12 meses. 
O orçamento total disponível é de € 4 000 000. 
Os orçamentos dos projetos deverão variar entre €75 000 e €500 000. 

*fonte: aviso de candidatura INFOME-01-2020 
Data de Abertura:  

30 de outubro 2019 
Data de Encerramento  

21 de janeiro 2020 
Mais informação: 
INFOME-01-2020  

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/imcap/wp-call/infome-01-2020_en.pdf
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POCI – COMPETE 2020 
Sistema De Apoio À Modernização E Capacitação Da Administração Pública 

Beneficiários:  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 

Pretende-se, no âmbito deste aviso, promover lógicas de integração e/ou disseminação de boas práticas 
(preferencialmente através de serviços centrais, para promover abrangência e harmonização, garantindo a prestação 
do serviço público de forma universal), ações de diagnóstico, planos de ação para simplificação legislativa e 
racionalidade processual e a boa governação. 
O presente Aviso visa 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 (objetivo temático 11 - prioridade de investimento 11.1), nos termos previstos no artigo 81.º do RECI. 
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; 
1. A estratégia nacional em matéria de modernização e simplificação administrativa, nomeadamente para o Programa 
iSimplex, norteado pelos seguintes eixos: 
a. Interagir uma só vez  b. Partilhar e reutilizar c. Digital por omissão d. Economia comportamental e. Tecnologias 
Emergentes 
2. A estratégia TIC 2020: Estratégia para a Transformação Digital na Administração Pública, aprovada na Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 108/2017, de 26 de julho. 
 
Tipologias de Operações 
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. 
 
*fonte: Aviso nº POCI-62-2019-20 

Data de Abertura:  
08 de outubro 2019 

Data de Encerramento  
21 de fevereiro 2020 

Mais informação: 
POCI-62-2019-20 

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=01
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ICNF 
Apoio Ao Funcionamento Dos Gabinetes Técnicos Florestais - 2019 

Beneficiários:  Municípios com GTF operacionais 

O apoio financeiro ao funcionamento dos GTF insere-se no eixo de intervenção “Defesa da floresta contra incêndios e agentes 
bióticos”, previsto na subalínea ii), da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do referido Regulamento do FFP.  
A Lei n.º 20/2009, de 12 de maio, que estabelece a transferência de atribuições para os municípios em matéria de constituição e 
funcionamento dos GTF, bem como outras no domínio da prevenção e da defesa da floresta, determina no seu artigo 5.º, que 
são transferidas anualmente para os municípios as dotações inscritas no FFP. 
Para efeito de elegibilidade no âmbito do presente regime de apoio, os municípios devem cumprir os seguintes requisitos: 
Operacionalidade do Gabinete Técnico Florestal  
Apenas são objeto de apoio financeiro os municípios cujos GTF se encontrem operacionais, total ou parcialmente, durante o 
ano de 2019. 
Situação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
a) A atribuição de subsídios outorgados pelo Estado aos municípios no âmbito da defesa da floresta contra incêndios e da gestão 

florestal é condicionada à existência do PMDFCI aprovado.   
b) Os PMDFCI são elaborados pelas câmaras municipais, sujeitos a parecer prévio das respetivas CMDF e parecer vinculativo do 

ICNF, I. P., e aprovados pela assembleia municipal, em consonância com o PNDFCI e com o respetivo planeamento distrital 
de defesa da floresta contra incêndios, sendo as regras de elaboração, consulta pública e aprovação e a sua estrutura tipo 
estabelecidas por regulamento do ICNF, I. P., homologado pelo membro do Governo responsável pela área das florestas.  

c) O PMDFCI tem um período de vigência de 10 (dez) anos, que coincide obrigatoriamente com os 10 anos do planeamento em 
defesa da floresta contra incêndios que nele é preconizado. Ainda, os PMDFCI aprovados no âmbito do Despacho n.º 
4345/2012, de 27 de março, mantêm o seu período de vigência de 5 anos, findo o qual deve ser apresentado um PMDFCI 
atualizado com base no guia técnico divulgado no sítio da Internet do ICNF, I. P.. É ainda referido que, a fim de evitar situações 
de ausência de PMDFCI atualizado, devem estes ser elaborados com a necessária antecedência. 

Plano Operacional Municipal (POM) aprovado e inserido no iPLAN 
A componente operacional do PMDFCI designada de plano operacional municipal (POM) é uma atualização anual que deve ser 
aprovada em sede de CMDF até 15 de abril e enviado ao ICNF.  
Os municípios devem proceder ao carregamento da informação relativa à defesa da floresta, nomeadamente o PMDFCI e o POM 
(aprovado em 2019 e inserido no iPLAN). 
Registo atualizado das ações de gestão de combustíveis na base de dados do SGIF (Sistema de Gestão de Informação de Incêndios 
Florestais) 
Os municípios devem proceder ao registo cartográfico anual de todas as ações de gestão de combustíveis, bem como à recolha, 
registo e atualização da base de dados da Rede de Defesa da Floresta contra Incêndios (RDFCI), a integrar no POM, nos termos 
do n.º 6 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 6 de junho, na sua redação atual.  
No âmbito do presente anúncio, devem os municípios proceder ao carregamento das ações de gestão de combustível na base de 
dados do SGIF, relativas ao 3.º trimestre de 2019. 
Intervenção em silvicultura preventiva e infraestruturas  
Deverão ser obrigatoriamente registados no formulário de candidatura os valores previstos e os valores efetivamente executados 
em 2018 relativos a:  
a) Rede primária - Faixas de gestão de combustível (ha); b) Rede secundária - Faixas de gestão de combustível (ha);  c) Faixas 

de gestão de combustível em torno dos aglomerados populacionais (ha); d) Construção e manutenção de pontos de água 
(n.º); e) Construção e manutenção de rede viária (km).  

Outras ações e atividades desenvolvidas pelos GTF 
Deverá ser registada no formulário de candidatura informação relativa ao cumprimento das atribuições referidas nas alíneas a) 
Acompanhamento das políticas de fomento florestal, b) Acompanhamento e prestação de informação no âmbito dos 
instrumentos de apoio à floresta, c) Promoção de políticas e de ações no âmbito do controlo e erradicação de agentes bióticos e 
defesa contra agentes abióticos, d) Apoio à comissão municipal de defesa da floresta, h) Apoio técnico na construção de caminhos 
rurais no âmbito da execução dos planos municipais de defesa da floresta e l) Preparação e elaboração do quadro regulamentar 
respeitante à autorização da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º do 
Decreto-Lei 124/2006, de 28 de Junho, na sua redação atual, a aprovar pela assembleia municipal, e do artigo 2.º da Lei 20/2009, 
de 12 de maio 

A dotação orçamental prevista do FFP para 2019 corresponde a €3 850 000,00. Os apoios ao funcionamento dos 
GTF são concedidos até ao montante máximo de €13.937,14  por município. 
*fonte: Aviso nº 2019-0202-05 

Data de Abertura:  
09 de outubro 2019 

Data de Encerramento  
15 de novembro 2019 

Mais informação: 
Aviso N.º 2019-0202-05 

 

http://www2.icnf.pt/portal/fundos/fundo-florestal-permanente/resource/doc/candidaturas/2019/05-0202/PC-05-0202-FFP-GTF-Anuncio-de-Candidatura-final.pdf
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POISE 
Qualificação do sistema nacional de intervenção precoce na infância 

Beneficiários:  a) Pessoas coletivas de direito privado, sem fins lucrativos, constituídas como cooperativas de ensino; b) Pessoas 

coletivas de direito público pertencentes à administração central e local, incluindo institutos públicos de Ensino Superior. 
Destinatários: São destinatários das ações previstas, todos os profissionais da rede de IPI, a exercer funções nas ELI, experientes 
ou em início de atividade, de várias especialidades e com responsabilidades sectoriais no âmbito do processo de IPI, 
designadamente, médicos, enfermeiros, docentes, psicólogos, terapeutas e assistentes sociais; profissionais dos Núcleos de 
Supervisão Técnica (NST); profissionais das Subcomissões Regionais (SCR); e profissionais do SNIPI-GAT. 

Constituem objetivos da presente tipologia de operações: Consolidar o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 
Infância (SNIPI), de forma a potenciar recursos e promover ações integradas e descentralizadas dos serviços, 
garantindo uma maior cobertura e melhor qualidade das respostas às necessidades multidimensionais e específicas 
das crianças elegíveis e das suas famílias, com vista à sua inclusão social. 
 
Para efeito do presente Concurso são elegíveis, para efeitos de financiamento, as seguintes modalidades de formação: 
a) Ação de formação de base - Noções Básicas de IPI no âmbito do SNIPI, dirigidas a profissionais das Equipas Locais 
de Intervenção (ELI) que ainda não tenham tido formação no âmbito da IPI; 
b) Ação de formação complementar, dirigida aos profissionais que já possuam alguma experiência e formação em IPI; 
c) Ação de formação Especializada, dirigida aos profissionais que já possuam experiência e formação em IPI e com 
frequência da formação complementar; 
d) Ação de formação em Supervisão, dirigida aos profissionais das Subcomissões Regionais (SCR), dos Núcleos de 
Supervisão Técnica (NST) e do Grupo de Apoio Técnico ao SNIPI (SNIPI-GAT), que tenham recebido formação no 
âmbito da Formação aos Profissionais das ELI; 
e) Formação Pedagógica Inicial de Formadores em Intervenção Precoce, dirigida aos profissionais das ELI, das SCR, 
dos NST e do SNIPI-GAT que tenham experiência no âmbito do SNIPI e tenham recebido formação no âmbito da 
Formação aos Profissionais das ELI. 
f) O conteúdo das ações deverá estar de acordo com os requisitos relativos ao referencial de formação aprovado pela 
Comissão de Coordenação do SNIPI (Anexo 1 ao presente Aviso), sem prejuízo de poder integrar outros conteúdos 
programáticos, devidamente direcionados para as características/ necessidades da temática objeto da formação e do 
público alvo a quem a formação se dirige. 
 
As candidaturas apresentadas no âmbito do presente concurso têm uma duração máxima de 24 meses 
A dotação financeira indicativa afeta ao presente concurso é de 500.000,00€ 
A comparticipação pública da despesa total elegível é repartida pelo Fundo Social Europeu - FSE (85%) e pela 
Contribuição Pública Nacional – CPN (15%), 
 
*fonte: Aviso nº  POISE-38-2019-24 

Data de Abertura:  
25 de outubro 2019 

Data de Encerramento  
25 de novembro 2019 

Mais informação: 
 POISE-38-2019-24 

http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/97317/AAC_TO+3.24+SNIPI+-+POISE-38-2019-24.pdf/e6172582-151e-45e1-97bb-f0883398b2e1
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EEA Grants 
Apoio às iniciativas para a Educação – Literacia do Oceano – SGS #3 

Promotores elegíveis: São considerados promotores elegíveis, quaisquer Entidades, públicas ou privadas, comerciais ou não 
comerciais, bem como organizações não-governamentais, cuja localização principal é em Portugal. 
Parceiros elegíveis: Quaisquer Entidades, públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais, bem como organizações não-
governamentais, cuja localização principal é tanto nos Estados-Doadores, como nos Estados Beneficiários, ou qualquer 
organização intergovernamental ou agência, ativamente envolvida em, e efetivamente contribuindo para a implementação do 
projeto (de acordo com o artigo 7.2.2 do Regulamento dos EEA Grants 2014-2021). Pessoas singulares legalmente residentes nos 
Estados doadores ou no respetivo Estado beneficiário também são considerados como promotores e parceiros elegíveis de 
projetos, nas áreas do programa de “educação, bolsas de estudo, aprendizagem e empreendedorismo jovem”, e das 
componentes de bolsas de estudos (de acordo com o artigo 7.2.3 do Regulamento EEA Grants 2014-2021). 

O principal objetivo deste apoio é a criação de valor e o crescimento sustentável no âmbito da economia azul 
portuguesa. Para além disso, procura-se promover a investigação, a educação e a formação nas áreas marinha e 
marítima. Este Programa contribui para o objetivo global de redução das disparidades económicas e sociais, e para o 
reforço das relações bilaterais através do financiamento de diferentes projetos.  
O principal objetivo deste apoio é o financiamento de iniciativas no âmbito da Literacia do Oceano, para tomada de 
consciência do lixo marinho e do desporto náutico (temáticas não incluídas nos “curricula escolares”).  
Pretende-se que estes projetos proporcionem, através de campanhas e atividades, a tomada de consciência da 
Sociedade para as principais problemáticas que o Oceano enfrenta. 
O Programa Crescimento Azul tem também um objetivo bilateral, de reforçar a cooperação entre as entidades 
Portuguesas e as entidades dos Países Doadores (Noruega, Islândia e Liechtenstein). 
Os projetos que apresentem parcerias/cooperação bilateral com entidades dos Estados Doadores receberão pontos 
adicionais. 
 
Todos os projetos devem incluir pelo menos uma campanha de sensibilização. Cada projeto que envolva iniciativas 
de Literacia do Oceano dirigidas em contexto ou em parceria com escolas primárias ou secundárias (“escolas azuis”)1 
não devem envolver menos de 20/30 alunos. Se os conteúdos de desporto náutico não estiverem incluídos no 
curriculum, então deverá atingir pelo menos 45/50 alunos. Outros projetos de Literacia do Oceano devem alcançar 
os alunos ou uma audiência abrangente. 
 
Tipologia de Projetos: 
Os projetos abrangidos por este apoio irão contribuir para o aumento dos níveis de Literacia do Oceano nas escolas 
e da sociedade em geral. Os projetos irão contribuir para o reforço do Programa de educação, formação e cooperação 
em questões marinhas e marítimas. 
O âmbito dos projetos elegíveis para financiamento ao abrigo deste apoio são os seguintes:  
Tipo 1: Iniciativas de Literacia do Oceano, em contexto ou em parceria com escolas primárias ou secundárias (“escolas 
azuis”), que aumentem a consciencialização para questões relacionadas com o oceano. Uma das atividades propostas 
pode visar o desenvolvimento de competências náuticas, desde que, comporte outras ações de Literacia do Oceano. 
Tipo 2:  Iniciativas que garantam condições para a promoção de desportos náuticos em ambiente escolar (não 
incluídos no currículo), permitindo também a aquisição de materiais essenciais ao suporte dos projetos. 
Tipo 3:  Iniciativas que desenvolvam campanhas de sensibilização e consciencialização da Literacia do Oceano e do 
Crescimento Azul, dirigidas à sociedade em geral. 
 
Montantes de financiamento por projeto - Mínimo:  € 10.000/ Máximo: € 25.000 
A taxa de financiamento pode ser entre 70% - 100% do total dos custos elegíveis do projeto. 
 
*fonte: Aviso de Apoio às iniciativas para a Educação – Literacia do Oceano – SGS #3 

Data de Abertura:  
24 de outubro 2019 

Data de Encerramento  
28 de fevereiro 2020 

Mais informação: 
  Small Grants Scheme #3 

https://www.eeagrants.gov.pt/media/2377/apoio-as-iniciativas-para-a-educacao-literacia-do-oceano-sgs-3.pdf
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EEA Grants 
Call Economia Circular – Apoio ao aumento de eficiência de recursos ligados às empresas do setor marítimo 

– Aviso #3 
Promotores elegíveis: São considerados promotores elegíveis as PMEs  e as grandes empresas (com menos de 25% de capitais 
públicos) estabelecidas legalmente em Portugal. 
Parceiros elegíveis: São considerados parceiros elegíveis, quaisquer Entidades, públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais, 
bem como organizações não-governamentais, cuja localização principal é tanto nos Estados-Doadores, como nos Estados 
Beneficiários, ou qualquer organização intergovernamental ou agência, ativamente envolvida e contribuindo efetivamente para 
a implementação do projeto  
 

O principal objetivo deste aviso visa o financiamento de empresas que, desenvolvam produtos e tecnologias 
inovadoras acrescentando valor às já existentes no mercado ou criando novas. O resultado esperado, baseia-se na 
questão da eficicência de recursos assente numa economia circular, que promova o apoio de empresas que utilizem 
o lixo marinho como matéria-prima, ou que criei condições de recolha para utilização como matéria-prima secundária 
de terceiros. 
O objetivo é aumentar as quotas anuais de recolha de resíduos, de materiais reciclados ou reutilizados em processos 
produtivos. Para atingir esse fim, este aviso pretende tornar a economia azul mais “verde”, ou seja, apoiar a aplicação 
de soluções integradas por empresas de recolha, reutilização e reciclagem daquilo que é considerado 'lixo'. Esta 
abordagem está de acordo com o conceito da "economia circular" a par do "ciclo de vida dos produtos", em que os 
"resíduos" são redefinidos como recursos, aumentando-lhes o seu tempo de vida útil. Esta abordagem inclui também 
ideias de negócio baseadas na captura de carbono da atmosfera, através do reflorestamento de algas, que permitirá 
aumentar a produção de recursos marinhos por unidade de mar. 
Na proposta do Programa de Crescimento Azul, o 'lixo marinho' é entendido como qualquer sólido persistente, 
fabricado ou abandonado no ambiente marinho e costeiro. 
O Programa de Crescimento Azul também tem um objetivo bilateral, de aumentar a cooperação entre empresas 
portuguesas e empresas dos Estados Doadores (Noruega, Islândia e Liechtenstein). 
 
Tipologia de Projetos: 
O âmbito dos projetos elegíveis para financiamento ao abrigo deste aviso são os seguintes:  
Desenvolver e implementar tecnologias / processos / soluções de negócio inovadoras, no sector marítimo, na vertente 
da economia circular e verde, apoiando a eficiência dos materiais, o uso de subprodutos e valorização de resíduos; 
Desenvolver e implementar tecnologias / processos / soluções de negócio inovadoras que reduzam a utilizam de 
materiais e recursos, com benefício no setor marítimo, na redução de resíduos que terminam nos oceanos; 
Desenvolver e implementar tecnologias / processos / soluções de negócio inovadoras para recolha do lixo marinho; 
Desenvolver e implementar tecnologias / processos / soluções de negócio inovadoras para reciclagem e reutilização 
do lixo marinho; 
Desenvolver soluções de negócio baseadas na captura de carbono e na reconversão do ecossistema através do 
reflorestamento de algas ou de outra solução natural. 
 
Montantes de financiamento por projeto -  Minimo:  € 200.000 / Máximo: € 294.118 
A taxa de financiamento não deverá exceder os 70% do total elegível dos custos do projeto. 
 
*fonte: Aviso n.º 3 – Apoio ao aumento de eficiência de recursos ligados às empresas do setor marítimo 

Data de Abertura:  
23 de outubro 2019 

Data de Encerramento  
31 de dezembro 2019 

Mais informação: 
Aviso n.º 3 – Apoio ao aumento de eficiência de recursos 

ligados às empresas do setor marítimo  
 

https://www.eeagrants.gov.pt/media/2384/apoio-ao-aumento-de-eficiencia-de-recursos-ligados-as-empresas-do-setor-maritimo-aviso3.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2384/apoio-ao-aumento-de-eficiencia-de-recursos-ligados-as-empresas-do-setor-maritimo-aviso3.pdf
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EEA Grants 
Small Grants Scheme #1 - Crescimento Startups 

Promotores elegíveis:  São considerados promotores elegíveis as PMEs estabelecidas legalmente em Portugal. Os promotores 
elegíveis devem estar estabelecidos há pelo menos seis meses, antes do limite do prazo submissão da candidatura, e em 
funcionamento há mais de quatro anos até terminar o prazo de apresentação das propostas estipulado no convite, não podendo 
ter existido distribuição de lucros e nem terem sido formados através de uma fusão (Startups). 
Parceiros elegíveis: Quaisquer Entidades, públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais, bem como organizações não-
governamentais, cuja localização principal é tanto nos Estados-Doadores, como nos Estados Beneficiários, ou qualquer 
organização intergovernamental ou agência, ativamente envolvida em, e efetivamente contribuindo para a implementação do 
projeto. 

O principal objetivo deste apoio visa o financiamento de iniciativas que promovam o crescimento de Startups, 
nomeadamente para desenvolver, aplicar e comercializar produtos e tecnologias inovadoras. Este apoio pretende 
também incentivar a cooperação entre as empresas e as instituições de investigação, de modo a promover uma 
inovação baseada na investigação orientada para o utilizador 
 
Tipologia de Projetos: Os projetos abrangidos por este apoio irão contribuir para aumentar a competitividade, 
sustentabilidade e criação de riqueza das Startups portuguesas e criar novos produtos, serviços e processos 
inovadores no âmbito do Crescimento Azul. 
O âmbito dos projetos elegíveis para financiamento ao abrigo deste apoio 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 TRL  4-9); 
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. 
 
Setores Elegíveis: 
Pesca / aquicultura (desenvolvimento de produtos e tecnologias inovadoras no 
setor da pesca / piscicultura) 
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. 
 
Montantes de financiamento por projeto -  Minimo:  € 50.000 / Máximo: € 150.000 
A taxa de financiamento pode ser entre 25%-100% do total dos custos elegíveis do projeto. 

*fonte: Aviso  para Small Grants Scheme #1 - Crescimento Startups 
Data de Abertura:  

23 de outubro 2019 
Data de Encerramento  

29 de maio 2020 
Mais informação: 

Small Grants Scheme #1  
 

https://www.eeagrants.gov.pt/media/2383/apoio-as-iniciativas-que-promovam-o-crescimento-de-startups-small-grants-scheme-1.pdf
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MAR2020 
Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura no Domínio dos Investimentos Produtivos 

Beneficiários: Pessoas singulares ou coletivas de direito privado cuja atividade se enquadre num dos seguintes códigos de 
atividade económica: 1) «Empresas aquícolas» - empresas que detenham um dos seguintes códigos de atividade económica: i) 
Divisão 03, Grupo 032, Classe 0321, subclasse 03210, Aquicultura em águas salgadas e salobras; ii) Divisão 03, Grupo 032, Classe 
0322, subclasse 03220, Aquicultura em águas doces; 2)  «Empresas com atividade em estabelecimentos conexos» - empresas 
que exercem a sua atividade através de centros de depuração e ou centros de expedição de moluscos bivalves vivos ou depósitos, 
devidamente licenciados e aprovados, com o seguinte código de atividade económica. 

Objetivo – Promover o aumento da competitividade e da viabilidade das empresas aquícolas, em particular das 
pequenas e médias empresas (PME), bem como incentivar a proteção e restauração da biodiversidade aquática, a 
melhoria dos ecossistemas ligados á aquicultura e o aumento da eficiência em termos de recursos. 
No âmbito dos investimentos produtivos são suscetíveis de apoio as seguintes operações: 
 a) Investimentos produtivos na aquicultura, nomeadamente a construção de novas unidades de produção aquícola 
ou de estabelecimentos conexos, a construção ou modernização de unidades de acondicionamento e embalagem, 
quando integradas em estabelecimentos aquícolas, e a instalação ou melhoramento de zonas de transposição de 
moluscos bivalves vivos;  
b) Diversificação da produção aquícola e das espécies cultivadas;  
c) Modernização de unidades de produção aquícola ou estabelecimentos conexos, incluindo a melhoria das condições 
de trabalho e de segurança dos trabalhadores aquícolas e a construção e modernização de embarcações de apoio à 
atividade;  
d) Melhoria e modernização relacionadas com a saúde e o bem-estar dos animais, incluindo a aquisição de 
equipamentos destinados a proteger as explorações contra os predadores selvagens;  
e) A diversificação do rendimento das empresas aquícolas através do desenvolvimento de atividades complementares 
relacionadas com as atividades comerciais aquícolas de base como sejam o turismo de pesca, os serviços ambientais 
ou as atividades pedagógicas ligados à aquicultura;  
f) Melhoria da qualidade dos produtos por aplicação de técnicas de maneio adequadas e introdução de novas 
tecnologias;  
g) Introdução de sistemas ou de processos que reduzam substancialmente o impacto negativo, reforcem os efeitos 
positivos sobre o ambiente ou aumentem a eficiência em termos de recursos, em comparação com as práticas 
habituais do sector;  
h) Instalação de sistemas que contribuam para a melhoria da eficiência energética ou promovam a conversão das 
empresas aquícolas para fontes de energia renováveis; 
i) Requalificação de lagos naturais ou artificiais utilizados para a aquicultura, através da remoção do limo e 
sedimentos, ou investimentos destinados a impedir o depósito do limo e sedimentos;  
j) Investimentos em sistemas aquícolas fechados em que os produtos aquícolas sejam explorados em sistemas de 
recirculação fechados, minimizando assim a utilização de água; 
k) Investimentos que reduzam substancialmente o impacto das empresas aquícolas na utilização e na qualidade da 
água, especialmente reduzindo a quantidade de água, de produtos químicos, de antibióticos e de outros 
medicamentos utilizados ou melhorando a qualidade da água de saída, inclusive através da utilização de sistemas 
aquícolas multitróficos ou de decantação. 
 
A dotação orçamental total, em termos de apoio público, é de €6 500 000, dos quais 75% correspondem à 
comparticipação do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. O apoio público é limitado a €2 000 000 
por operação. 
A taxa de apoio público é de 50% das despesas elegíveis da operação. 
*fonte: Aviso nº 38/2019 

Data de Abertura:  
30 de outubro 2019 

Data de Encerramento  
30 de dezembro 2019 

Mais informação: 
MAR20-Q1-2019-105 

 

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=08
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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 2019 

 CENTRO -06-2018-20 

Boletim Informativo – janeiro 

2019 

Centro 2020:  Inclusão ativa de 
grupos vulneráveis - Cultura para 
todos 

20 de dezembro 2019 
CENTRO-30-2019-08 

 

Centro 2020:   Operações 
enquadradas nos PEDU 
selecionados no âmbito da PI 9.8 
(9b) 

27 de dezembro 2019 CENTRO-43-2019-14 

Centro 2020:   Operações 
enquadradas nos PEDU 
selecionados no âmbito da PI 6.5 
(6e) 

27 de dezembro 2019 CENTRO-16-2019-13 

Centro 2020:    Operações 
enquadradas nos PEDU 
selecionados no âmbito da PI 4.5 
(4e) 

27 de dezembro 2019 CENTRO-06-2019-12 

Centro 2020:     Apresentação de 
operações enquadradas em Planos 
de Ação de Regeneração Urbana 
dos Centros Urbanos 
Complementares 

27 de dezembro 2019 CENTRO-16-2019-15 

Centro 2020:      Eficiência Energética 
Nas Infraestruturas Públicas Da 
Administração Local - PACTOS 

27 de dezembro 2019 CENTRO-03-2019-19 

Centro 2020:       Apoio a 
investimentos de eficiência 
energética nas empresas 

27 de dezembro 2019 CENTRO-02-2019-18 

Medida Converte + 
31 de dezembro 2019 

Portaria 323/2019, de 19 de 
setembro 

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
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos


BOLETIM INFORMATIVO COM OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO | 2019  

22 
 

 

 

 

Oportunidades que permanecem abertas –   Empresas/PMEs 

Medida Data de Encerramento Mais Informação 

POCI: Reforço da competitividade 
das PME incluindo a redução de 
custos públicos de contexto – 
Sistema De Apoio A Ações Coletivas: 
Internacionalização 

31 de janeiro 2020 
POCI-52-2019-14 

 

POCI: Sistema de Apoio Ações 
Coletivas – Qualificação 

31 de janeiro 2020 
POCI-53-2019-15 

 

SI: Sistema de Incentivos à 
Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico - Projetos de I&D em 
Copromoção 

15 de novembro 2019 
Aviso N.º 17/SI/2019 

 

Oportunidades que permanecem aberta – Horizonte 2020 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

Construção de um futuro resiliente às 
alterações climáticas e de baixo teor de 

carbono:  
energia segura, limpa e eficiente 

16 de julho  2019 15 de janeiro 2020 

03 de setembro 2019 29 de janeiro 2020 

Transformar a Indústria Europeia 03 de julho 2019 

12 de dezembro 2019 

05 de fevereiro 2020 

15 de abril 2020 

Os Alicerces para a Indústria de Amanhã 03 de julho 2019 
12 de dezembro 2019 

05 de fevereiro 2020 
Indústrias Circulares, Competitivas e de 

Baixo Carbono 
03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

Sustentabilidade Industrial 03 de julho 2019 
12 de dezembro 2019 

05 de fevereiro 2020 
Melhores cuidados de saúde, 

crescimento económico e sistemas de 
saúde sustentáveis 

04 de julho 2019 07 de abril 2020 

Soluções digitais seguras e 
cibersegurança em Cuidados de Saúde 

09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

FET FLAGSHIPS - Enfrentar grandes 
desafios interdisciplinares de ciência e 

tecnologia 
09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

Infraestrutura Europeia de Dados 09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AAC_01SIAC2019-Internacionaliza%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AAC_02SIAC2019-Qualifica%C3%A7%C3%A3o.PDF
https://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_17-SI-2019
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Transformação Digital em Cuidados de 
Saúde 

09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

Construir um Futuro Resiliente às 
Alterações Climáticas e de Baixo 

Carbono: Baterias da Próxima Geração 
09 de julho 2019 16 de janeiro 2020 

Digitalizar e transformar a indústria e os 
serviços europeus: hubs e plataformas 

de inovação digital 
09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

09 de julho 2019 16 de janeiro 2020 

WIDESPREAD 24 de julho 2019 14 de novembro 2019 

Tecnologias e aplicações de escala 
extrema 

25 de julho 2019 14 de janeiro 2020 

Inovar e ampliar a base de uso e 
competências em HPC ( Computação de 

alto desempenho) 
25 de julho 2019 14 de novembro 2019 

Desenvolvimento e sustentabilidade a 
longo prazo das novas infraestruturas de 

investigação pan-europeias 
25 de julho 2019 12 de novembro 2019 

Cibersegurança 25 de julho 2019 19 de novembro 2019 

Redes de formação inovadora Marie 
Skłodowska-Curie 

12 de setembro 2019 14 de janeiro 2020 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

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

Desenvolvimento local 
através da Salvaguarda e 

Revitalização de Património 
Cultural Costeiro 

05 de setembro 2019 05 de fevereiro 2020 

Call 1 – Desenvolvimento local 
através da Salvaguarda e 

Revitalização de Património 
Cultural Costeiro 

Sistema de reembolso de 
depósito para garrafas de 

bebidas e latas 
05 de setembro 2019 30 de novembro 2019 

Call #1 – Sistema de reembolso 
de depósito para garrafas de 

bebidas e latas  

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

5ª convite à apresentação de 
candidaturas 

16 de setembro 2019 12 de dezembro 2019 
Urban Innovative Actions – 5th 

Call for Proposals  

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

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2091/desenvolvimento-local-atraves-da-salvaguarda-e-revitalizacao-de-patrimonio-cultural-costeiro_aviso1.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2091/desenvolvimento-local-atraves-da-salvaguarda-e-revitalizacao-de-patrimonio-cultural-costeiro_aviso1.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2091/desenvolvimento-local-atraves-da-salvaguarda-e-revitalizacao-de-patrimonio-cultural-costeiro_aviso1.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2091/desenvolvimento-local-atraves-da-salvaguarda-e-revitalizacao-de-patrimonio-cultural-costeiro_aviso1.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2112/programa-ambiente-call1.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2112/programa-ambiente-call1.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2112/programa-ambiente-call1.pdf
https://uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals-launched
https://uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals-launched
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Monitorização dos Oceanos 24 de setembro 2019 15 de janeiro 2020 EMFF-OM-2019 

Oportunidades que permanecem abertas – CEF Mecanismo Interligar Europa 
Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

2019-2 CEF Telecom 4 de julho 2019 14 de novembro 2019 CEF-TC-2019-2 

Oportunidades que permanecem abertas – Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração  

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Ações transnacionais em 
matéria de asilo, migração e 

integração 
30 de julho 2019 30 de janeiro 2020 Funding & Tender Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas – Rights, Equality and Citizenship Programme 
Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Limitar a dupla qualidade e 
reforçar as organizações de 

consumidores na UE  
24 de junho 2019 06 de novembro 2019 

REC-CONS-RPPI-AG-2019 
  

Oportunidades que permanecem abertas – Europa Criativa 
Mais informação  Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/om;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/€25-million-eu-funding-available-to-improve-access-to-online-services-across
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/crescimento-azul/noticias/disponivel-financiamento-para-o-desenvolvimento-de-negocios-inovacao-e-pmes-abertura-de-concurso/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

