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Horizonte 2020:  
Governar para o Futuro 

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 

New forms of delivering public 
goods and inclusive public 
services 

DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-
2020 

05 de novembro 2019 12 de março 2020 

Pilot on using the European 
cloud infrastructure for public 
administrations 

DT-GOVERNANCE-12-2019-2020 05 de novembro 2019 12 de março 2020 

Citizen-centric public services 
in local and regional 
administrations 

DT-GOVERNANCE-22-2020 05 de novembro 2019 12 de março 2020 

Centres/Networks of European 
research and innovation 

GOVERNANCE-20-2020 05 de novembro 2019 12 de março 2020 

Developing deliberative and 
participatory democracies 
through experimentation 

GOVERNANCE-21-2020 05 de novembro 2019 12 de março 2020 

Support to the networking of 
national R&I Think Tanks for 
helping co-shape and share a 
common perspective on R&I 
policy across Europe 

GOVERNANCE-23-2020 05 de novembro 2019 12 de março 2020 

The Common Foreign and 
Security Policy and the 
expanding scope of the EU's 
external engagement 

SU-GOVERNANCE-07-2020 05 de novembro 2019 12 de março 2020 

Addressing radicalization 
through social inclusion 

SU-GOVERNANCE-09-2020 05 de novembro 2019 12 de março 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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Horizonte 2020:  
Liderança em tecnologias “Capacitadoras” e Industriais - Espaço 

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 

EGNSS applications fostering 
digitisation 

DT-SPACE-EGNSS-2-2019-2020 05 de novembro 2019 05 de março 2020 

EGNSS applications fostering 
green, safe and smart mobility 

LC-SPACE-EGNSS-1-2019-2020 05 de novembro 2019 05 de março 2020 

EGNSS applications for public 
authorities' pilot 

SPACE-EGNSS-5-2020 05 de novembro 2019 05 de março 2020 

EGNSS applications fostering 
societal resilience and 
protecting the environment 

SU-SPACE-EGNSS-3-2019-2020 05 de novembro 2019 05 de março 2020 

Copernicus market uptake DT-SPACE-01-EO-2018-2020 05 de novembro 2019 05 de março 2020 

Big data technologies and 
Artificial Intelligence for 
Copernicus 

DT-SPACE-25-EO-2020 05 de novembro 2019 05 de março 2020 

Space hubs (support to start-
ups) 

DT-SPACE-26-BIZ-2020 05 de novembro 2019 05 de março 2020 

Copernicus evolution: Research 
activities in support of the 
evolution of the Copernicus 
services 

LC-SPACE-18-EO-2020 05 de novembro 2019 05 de março 2020 

Copernicus evolution: new 
concept for an innovative and 
holistic solution for Sentinels 
calibration & validation 

LC-SPACE-19-EO-2020 05 de novembro 2019 05 de março 2020 

Copernicus evolution: Mission 
exploitation concept for 
WATER 

LC-SPACE-24-EO-2020 05 de novembro 2019 05 de março 2020 

Technologies for European 
non-dependence and 
competitiveness 

SPACE-10-TEC-2018-2020 05 de novembro 2019 05 de março 2020 

SRC - Space robotics 
technologies 

SPACE-27-TEC-2020 05 de novembro 2019 05 de março 2020 

SRC - In-space electrical 
propulsion and station keeping 
- Incremental technologies 

SPACE-28-TEC-2020 05 de novembro 2019 05 de março 2020 

Satellite communication 
technologies 

SPACE-29-TEC-2020 05 de novembro 2019 05 de março 2020 

Scientific data exploitation SPACE-30-SCI-2020 05 de novembro 2019 05 de março 2020 

Space traffic management SU-SPACE-21-SEC-2020 05 de novembro 2019 05 de março 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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Horizonte 2020:  
Para um melhor apoio à inovação das PME 

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 

Cluster facilitated projects for 
new industrial value chains 

INNOSUP-01-2018-2020 07 de novembro 2019 02 de abril 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
Tornar a economia mais verde, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

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 

Sustainable management in 
extractive industries 

SC5-26-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

Improving the sorting, 
separation and recycling of 
composite and multi-layer 
materials 

CE-SC5-24-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

Understanding the transition to 
a circular economy and its 
implications on the 
environment, economy and 
society 

CE-SC5-25-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

Develop and pilot circular 
systems in plastics, textiles and 
furniture sectors 

CE-SC5-28-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

A common European 
framework to harmonise 
procedures for plastics 
pollution monitoring and 
assessments 

CE-SC5-29-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

Plastics in the environment: 
understanding the sources, 
transport, distribution and 
impacts of plastics pollution 

CE-SC5-30-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

Raw materials innovation 
actions: exploration and Earth 
observation in support of 
sustainable mining 

SC5-10-2019-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

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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Strengthening international 
collaboration: enhanced 
natural treatment solutions for 
water security and ecological 
quality in cities 

SC5-27-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

Addressing wild pollinators 
decline and its effects on 
biodiversity and ecosystem 
services 

SC5-32-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

Monitoring ecosystems 
through research, innovation 
and technology 

SC5-33-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

ERA-NET Cofund action on 
conservation and restoration of 
degraded ecosystems and their 
biodiversity, including a focus 
on aquatic systems 

SC5-34-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

ERA-NET Cofund action on 
enhancing urban 
transformation capacities 

SC5-35-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

ERA-NET Cofund action on raw 
materials 

SC5-36-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 
 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
Construção de um futuro resiliente às alterações climáticas e de baixo teor de carbono: Ação Climática para 

apoio ao Acordo de Paris  
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 

Scientific support to designing 
mitigation pathways and 
policies 

LC-CLA-10-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

Innovative nature-based 
solutions for carbon neutral 
cities and improved air quality 

LC-CLA-11-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

Advancing climate services LC-CLA-12-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

Climate resilience of European 
coastal cities and settlements 

LC-CLA-13-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

Understanding climate-water-
energy-food nexus and 
streamlining water-related 
policies 

LC-CLA-14-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

Forest Fires risk reduction: 
towards an integrated fire 
management approach in the 
E.U. 

LC-CLA-15-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

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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Multi-hazard risk management 
for risk-informed decision-
making in the E.U. 

LC-CLA-16-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

Polar climate: understanding 
the polar processes in a global 
context in the Arctic and 
Antarctic Regions 

LC-CLA-17-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

Developing the next generation 
of Earth System Models 

LC-CLA-18-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

Integrated GEOSS climate 
applications to support 
adaptation and mitigation 
measures of the Paris 
Agreement 

LC-CLA-19-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

Supporting the implementation 
of GEOSS in the Arctic in 
collaboration with Copernicus 

LC-CLA-20-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

Coordination of European Polar 
research 

LC-CLA-21-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

Enhancing the Belmont Forum 
Collaborative Research Action 
on Climate, Environment and 
Health 

LC-CLA-22-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

Towards a comprehensive 
European mountain research 
strategy 

LC-CLA-23-2020 12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
Implementação da Open Science Cloud Europeia 

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 

Integration and consolidation 
of the existing pan-European 
access mechanism to public 
research infrastructures and 
commercial services through 
the EOSC Portal 

INFRAEOSC-03-2020 19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

Increasing the service offer of 
the EOSC Portal 

INFRAEOSC-07-2020 
19 de novembro 2019 

22 de abril 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:  
Transformação digital em Cuidados de Saúde 

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 

Personalised early risk 
prediction, prevention and 
intervention based on Artificial 
Intelligence and Big Data 
technologies 

SC1-DTH-02-2020 19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

International cooperation in 
smart living environments for 
ageing people 

SC1-DTH-04-2020 
19 de novembro 2019 

22 de abril 2020 

Accelerating the uptake of 
computer simulations for 
testing medicines and medical 
devices 

SC1-DTH-06-2020 

19 de novembro 2019 

22 de abril 2020 

Pre-commercial Procurement 
for Digital Health and Care 
Solutions 

SC1-DTH-14-2020 
19 de novembro 2019 

22 de abril 2020 

Scaling up innovation for active 
and healthy ageing 

SC1-HCC-08-2020 
19 de novembro 2019 

22 de abril 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
Tecnologias Futuras e Emergentes (FET) Proativas– Computação de Alto Desempenho 

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 

International Cooperation on 
HPC 

FETHPC-04-2020 19 de novembro 2019 22 de abril 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:  
Tecnologias de Informação e Comunicação 

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 

Disruptive photonics 
technologies 

ICT-36-2020 19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

Advancing photonics 
technologies and application 
driven photonics components 
and the innovation ecosystem 

ICT-37-2020 19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

Cloud Computing: towards a 
smart cloud computing 
continuum 

ICT-40-2020 19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

5G PPP – 5G innovations for 
verticals with third party 
services 

ICT-41-2020 19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

Robotics in Application Areas 
and Coordination & Support 

ICT-46-2020 19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

Research and Innovation 
boosting promising robotics 
applications 

ICT-47-2020 19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

Artificial Intelligence on 
demand platform 

ICT-49-2020 19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

5G PPP – Smart Connectivity 
beyond 5G 

ICT-52-2020 19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

An empowering, inclusive Next 
Generation Internet 

ICT-57-2020 19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

International partnership 
building between European 
and African innovation hubs 

ICT-58-2020 19 de novembro 2019 22 de abril 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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Horizonte 2020:  
Transformação e Digitalização da indústria e serviços Europeus: hubs e plataformas de inovação digital 

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 

Photonics Innovation Hubs DT-ICT-04-2020 19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

Boost rural economies through 
cross-sector digital service 
platforms 

DT-ICT-09-2020 19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

AI for the smart hospital of the 
future 

DT-ICT-12-2020 19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
Soluções digitais de confiança e cibersegurança em cuidados de saúde  

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 

AI for Genomics and 
Personalised Medicine 

DT-TDS-04-2020 19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
Prémio de Inovação SOFT 

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 

SOFT Innovation Prize Prize-Innovation-SOFT-2020 19 de novembro 2019 05 de março 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
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:  
Demonstrar o papel das Infraestruturas de Pesquisa na tradução da Open Science em Open Innovation 

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 

Innovation pilots INFRAINNOV-04-2020 28 de novembro 2019 17 de março 2020 

Co-Innovation platform for 
research infrastructure 

technologies 
INFRAINNOV-03-2020 28 de novembro 2019 17 de março 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
Integração e abertura de infra-estruturas de investigação de Interesse Europeu 

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 

Pilot for a new model of 
Integrating Activities 

INFRAIA-03-2020 28 de novembro 2019 17 de março 2020 

Integrating Activities for 
Starting Communities 

INFRAIA-02-2020 28 de novembro 2019 17 de março 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
Apoio à política e cooperação internacional 

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 

Strengthening the human 
capital of research 

infrastructures 
INFRASUPP-02-2020 28 de novembro 2019 17 de março 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
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 +  
Alianças de Competências Setoriais 

Quem pode candidatar-se: Qualquer organização participante estabelecida num País do Programa pode candidatar-se. Esta organização 
candidata-se em nome de todas as organizações participantes envolvidas no projeto. 
Exemplos de organizações elegíveis:  Organizações nacionais ou da UE que representem a indústria, pequenas e médias empresas, 
organizações setoriais pertinentes;  Câmaras do comércio, da indústria ou profissionais e outros organismos intermediários setoriais 
pertinentes; Organismos que prestam orientação e aconselhamento profissionais, bem como serviços de informação e serviços de emprego 
;Organismos de acreditação, certificação, reconhecimento ou qualificação (organismos com «função reguladora»); entre outras 

As Alianças de Competências Setoriais visam colmatar as lacunas de competências através da identificação de 
necessidades de setores específicos do mercado de trabalho e da procura de novas competências relacionadas com 
um ou mais perfis profissionais num determinado setor (lado da procura) ou da melhoria da adequação dos sistemas 
de EFP inicial e contínuo, a todos os níveis (lado da oferta) às necessidades de setores específicos do mercado de 
trabalho. Com base em dados concretos sobre as necessidades em matéria de competências, as Alianças de 
Competências Setoriais apoiam a conceção e a disponibilização de conteúdos de formação profissional a nível 
transnacional, bem como de metodologias de ensino e formação. 
As competências digitais são objeto de uma atenção especial dada a sua crescente importância para todos os perfis 
profissionais na globalidade do mercado de trabalho. Além disso, a transição para uma economia circular e verde 
implica a introdução de alterações nas qualificações e nos programas nacionais curriculares de ensino e de formação 
para dar resposta a necessidades profissionais emergentes em matéria de competências verdes 
Os projetos podem alcançar estes objetivos candidatando se a um ou vários dos seguintes «lotes»: 
Lote 1 – Alianças de Competências Setoriais para a conceção e dispensa de EFP (Ensino e Formação Profissional) 
Atividades apoiadas: 
Conceber Currículos Profissionais Setoriais Transnacionais 
Disponibilizar Currículos Profissionais: 
Orçamento total indicativo: 6 000 000 € • Contribuição máxima atribuída pela UE a um projeto (2 anos): 700 000 € • 
Contribuição máxima atribuída pela UE a um projeto (3 anos): 1 000 000 € 
Lote 2 – Alianças de Competências Setoriais centradas na aplicação de uma nova abordagem estratégica para a 
cooperação setorial em matéria de competências 
Atividades apoiadas: 
Desenvolvimento de uma estratégia setorial em matéria de competências para apoiar os objetivos da estratégia de 
crescimento delineada para o setor; 
Identificar, documentar e promover exemplos concretos de políticas e iniciativas a nível nacional e regional destinadas 
a dar resposta às insuficiências e inadequações em matéria de competências, bem como fomentar parcerias com 
várias partes interessadas; 
Desenvolver uma metodologia comum para avaliar a situação atual e antecipar as necessidades futuras, bem como 
acompanhar (anualmente) o progresso e a evolução da oferta e da procura de competências com base em cenários 
prospetivos credíveis; 
Identificar perfis profissionais que necessitem de ser revistos ou criados e as necessidades em matéria de 
competências associadas aos mesmos, bem como o nível de proficiência exigido; 
Identificar, descrever e indicar prioridades em matéria de revisão ou definição de novas qualificações; 
Promover o desenvolvimento de soluções concretas na prestação de EFP;  
Desenvolver soluções concretas para promover a mobilidade dos estudantes do ensino profissional, dos candidatos 
a emprego e dos estagiários na Europa no setor; 
Desenvolver ações para promover a atratividade do setor enquanto opção de carreira; 
Conceber um plano de ação de longo prazo que vise a aplicação progressiva dos resultados tangíveis do projeto após 
a conclusão deste último; 
Disponibilizar todas as provas qualitativas e os dados quantitativos relevantes a nível europeu e/ou nacional em 
formato de dados abertos ligados. 
Orçamento total indicativo: 24 000 000 € • Contribuição máxima atribuída pela UE a um projeto (4 anos): 4000 000 €  
Para o Lote 2 apenas pode ser selecionada uma proposta por setor piloto 

*fonte: Erasmus + Guia do Programa 
Data de Abertura:  

05 de novembro 2019 
Data de Encerramento  
26 de fevereiro 2020 

Mais informação: 
EAC-A02-2019-T 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2020_en
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Erasmus +  
Projetos de Reforço de Capacidades 

 Quem pode candidatar-se: Qualquer organização sem fins lucrativos, associação, ONG (incluindo ONG europeias no setor da 
juventude); Conselho Nacional de Juventude ; organismo público local, regional ou nacional 

Os Projetos de Reforço de Capacidades dos jovens visam: 
 promover a cooperação e os intercâmbios no setor da juventude entre Países do Programa e Países Parceiros de 
diferentes regiões do mundo; melhorar a qualidade e o reconhecimento da animação de juventude, da aprendizagem 
não formal e do voluntariado em Países Parceiros, bem como reforçar as respetivas sinergias e complementaridades 
com sistemas educativos formais, o mercado de trabalho e a sociedade; promover o desenvolvimento, o teste e o 
lançamento de sistemas e programas de mobilidade para fins de aprendizagem não formal a nível regional (ou seja, 
no interior de uma região e entre as regiões do mundo); promover a mobilidade transnacional para fins de 
aprendizagem não formal entre Países do Programa e Países Parceiros, especialmente orientada para jovens com 
menos oportunidades, tendo em vista aumentar o nível de competências dos participantes e estimular a sua 
participação ativa na sociedade. 
Os Projetos de Reforço de Capacidades são projetos de cooperação transnacional baseados em parcerias multilaterais 
entre organizações ativas no setor da juventude em Países do Programa e Países Parceiros. Podem envolver também 
organizações dos domínios da educação e formação, bem como de outros setores socioeconómicos. 
Os Projetos de Reforço de Capacidades devem levar a cabo atividades que: promovam a cooperação estratégica entre 
organizações de jovens, por um lado, e autoridades públicas dos Países Parceiros, por outro;  promovam a cooperação 
entre organizações de jovens e organizações nos domínios da educação e da formação, bem como entre 
representantes do setor empresarial e o mercado de trabalho; aumentem as capacidades dos conselhos de 
juventude, das plataformas de jovens e das autoridades locais, regionais e nacionais que trabalhem com jovens nos 
Países Parceiros; melhorem a gestão, a governação, a capacidade de inovação e a internacionalização das 
organizações de jovens nos Países Parceiros;  lancem, testem e apliquem práticas de animação de juventude. 
No âmbito de um Projeto de Reforço de Capacidades, podem ser realizadas as seguintes atividades: 
atividades que promovam o debate político, a cooperação, a criação de redes e o intercâmbio de práticas no setor da 
juventude, tais como conferências, workshops e reuniões; eventos de juventude de larga escala; campanhas de 
informação e de sensibilização; desenvolvimento de ferramentas de informação, comunicação e para os média; 
desenvolvimento de métodos, ferramentas e materiais para animação de juventude, bem como de currículos, 
módulos de formação e instrumentos de documentação, como o Youthpass; criação de novas formas de prestação 
de animação de juventude e de dispensa de formação e apoio, designadamente através de materiais de aprendizagem 
abertos e flexíveis, de cooperação virtual e de recursos educativos abertos (REA). 
Um Projeto de Reforço de Capacidade exige a participação de 3 organizações de 3 países diferentes, ds quais pelo 
menos um é um País do Programa e um é um País Parceiro elegível. 
Duração do projeto: De nove meses a dois anos. 
Subvenção máxima atribuída a um Projeto de Reforço de Capacidades: € 150 000  
O financiamento é no máximo de 80 % do total das despesas elegíveis. 

*fonte:  Erasmus + Guia do Programa 
Data de Abertura:  

05 de novembro 2019 
Data de Encerramento  
05 de fevereiro 2020 

Mais informação: 
EPP-CBY-2020  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-cby-2020
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Erasmus +  
Alianças Do Conhecimento 

 Quem pode candidatar-se: Qualquer organização participante estabelecida num País do Programa pode candidatar-se. Esta 
organização candidata-se em nome de todas as organizações participantes envolvidas no projeto. 
As Alianças do Conhecimento são transnacionais e envolvem, no mínimo, seis organizações independentes de, pelo menos, três 
Países do Programa, das quais, no mínimo, duas devem ser instituições de ensino superior e outras duas empresas. 
As Alianças do Conhecimento são projetos transnacionais, estruturados e orientados para os resultados, reunindo, 
nomeadamente, o ensino superior e as empresas. As Alianças do Conhecimento estão abertas a qualquer cooperação 
disciplinar, setorial e intersetorial. Os parceiros partilham objetivos comuns e trabalham em conjunto em prol de 
resultados e produtos mutuamente benéficos. Os resultados e os produtos esperados são claramente definidos, 
realistas e abordam as questões identificadas na análise de necessidades. As Alianças do Conhecimento pretendem 
ter um impacto a curto e longo prazo para o vasto leque de partes interessadas envolvidas, a nível individual, 
organizacional e sistémico. Regra geral, as Alianças do Conhecimento são orientadas para a cooperação entre 
organizações estabelecidas nos Países do Programa. Porém, as organizações dos Países Parceiros podem participar 
numa Aliança do Conhecimento como parceiras (e não como candidatas), caso essa participação acrescente algum 
valor essencial ao projeto. 
As Alianças do Conhecimento desenvolvem um conjunto coerente e abrangente de atividades interligadas, flexíveis e 
adaptáveis a diferentes contextos atuais e futuros e desenvolvimentos em toda a Europa. Seguem se alguns exemplos 
de atividades: 

 Fomento da inovação no ensino superior, nas empresas e no contexto socioeconómico mais amplo 
- desenvolvimento e aplicação conjuntos de novos métodos de aprendizagem e ensino (como novos currículos 
multidisciplinares e ensino e aprendizagem centrados nos aprendentes e baseados em problemas reais) 
- organização de atividades e programas educativos contínuos com e dentro das empresas 
- desenvolvimento conjunto de soluções para questões difíceis, inovação em matéria de produtos e de processos 
(estudantes, professores e agentes em conjunto)   

 Desenvolvimento de competências de empreendedorismo e do espírito empreendedor 
- criação de sistemas de aprendizagem e aplicação de competências transversais, através de programas de ensino 
superior desenvolvidos em colaboração com empresas, visando fortalecer a empregabilidade, a criatividade e novos 
percursos profissionais 
- introdução da educação sobre o empreendedorismo em todas as disciplinas, visando fornecer aos estudantes, 
investigadores, pessoal e educadores os conhecimentos, competências e motivação para se envolverem em 
atividades empreendedoras em diversos cenários 
- abertura de novas oportunidades de aprendizagem através da aplicação prática das competências empreendedoras, 
que possam envolver e/ou conduzir à comercialização de novos serviços, produtos e protótipos, visando a criação de 
novas empresas e de empresas derivadas  

 Estimulação do fluxo e dos intercâmbios de conhecimentos entre o ensino superior e as empresas 
- atividades relacionadas com a área de estudos nas empresas, plenamente integradas no currículo, reconhecidas e 
creditadas 
- estabelecimento de condições para o ensaio e o teste de medidas inovadoras 
- intercâmbios de estudantes, investigadores, pessoal docente e pessoal de empresas por um período limitado 
- envolvimento do pessoal de empresas no ensino e na investigação 
 
Duração do projeto: Dois ou três anos, dependendo do objetivo do projeto e do tipo de atividades planeadas. 
Subvenção máxima atribuída pela UE a uma Aliança do Conhecimento com duração de dois anos: €700 000 
Subvenção máxima atribuída pela UE a uma Aliança do Conhecimento com duração de três anos: €1 000 000  
 
*fonte:  Erasmus + Guia do Programa 

Data de Abertura:  
05 de novembro 2019 

Data de Encerramento  
26 de fevereiro 2020 

Mais informação: 
EPP-KA-2020 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-ka-2020
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EEA Grants 
Desenvolvimento local através da Salvaguarda e Revitalização de Património Cultural Costeiro: 

 Apoio a Despesas de Deslocação 
Beneficiários: São elegíveis as entidades legalmente estabelecidas em Portugal, e nos países doadores do Mecanismo Financeiro 
do Espaço Económico Europeu nomeadamente: Entidades públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais, organizações 
não-governamentais e pessoas singulares legalmente estabelecidas em Portugal, Islândia, Liechtenstein ou Noruega 

O presente aviso para a realização de iniciativas bilaterais visa apoiar o estabelecimento ou reforço de 
parcerias internacionais entre entidades de Portugal e dos países doadores (Islândia, Liechtenstein e 
Noruega) no âmbito da preparação de uma candidatura de projeto ao Aviso de Concurso 1 - 
Desenvolvimento local através da salvaguarda e revitalização do património cultural costeiro.  
O presente aviso não financia projetos específicos, mas apoia atividades de intercâmbio e reuniões entre 
potenciais promotores de projetos de nacionalidade portuguesa e potenciais parceiros dos países doadores, 
com o objetivo de preparar projetos e candidaturas.  
O objetivo da iniciativa bilateral no âmbito deste aviso é desenvolver uma candidatura para um projeto 
futuro que possa ser implementado em parceria. 
O apoio destina-se a fomentar o desenvolvimento de parcerias e a preparação de potenciais projetos 
candidatos ao Aviso de Concurso 1. 
 
As atividades elegíveis para apoio são:  
a) Atividades para desenvolver parcerias entre entidades portuguesas e dos países doadores através de 
reuniões de trabalho conjunto, partilha de conhecimentos / interesses / experiências na área do património 
cultural costeiro e no âmbito da preparação de uma candidatura ao Aviso de concurso 1.  
Apenas são elegíveis as atividades implementadas em Portugal, Islândia, Liechtenstein ou Noruega.  
A entidade promotora deve demonstrar uma ideia de projeto elegível, nomeadamente objetivos e metas a 
alcançar, enquanto que a entidade parceira deve demonstrar os contributos e atividades a desenvolver no 
âmbito de uma parceria a estabelecer.  
A deslocação deve ser realizada pelo candidato pertencente à entidade ao qual foi concedido o apoio.  
 
O montante total disponível para este aviso é 19 000 €.  
O apoio será atribuído através de um pagamento único (lump sum), por entidade pago na forma de 
reembolso. O reembolso terá os seguintes valores:  
• 850 € para deslocações de Portugal para a Noruega ou Liechtenstein;   
• 1000 € para deslocações de Portugal para a Islândia;   
• 850 € para deslocações da Noruega ou Liechtenstein para Portugal;  
• 1000 € para deslocações da Islândia para Portugal. 
No âmbito deste aviso, o apoio é concedido por entidade e apenas a uma pessoa por entidade poderá 
beneficiar deste apoio. No caso de entidades que concorram no âmbito do mesmo projeto, a candidatura 
deverá ser feita individualmente, ou seja por entidade.   
 
Relativamente ao Aviso de Concurso 1: Os projetos devem incluir trabalhos ou intervenções de conservação, 
restauro, reabilitação e revitalização em património cultural costeiro, em articulação com a disseminação e 
valorização das manifestações, práticas, conhecimentos e técnicas tradicionais. Os bens culturais elegíveis 
devem estar localizados nas zonas de interface ou em áreas de transição entre terra e mar, incluindo 
estuários de rios. Candidaturas abertas até: 03 de abril 2020 

*fonte:  Aviso de concurso 1 
Data de Abertura:  

20 de novembro 2019 
Data de Encerramento  

06 de março 2020 
Mais informação: 

Travel Grants: Património Cultural Costeiro - Cultura  
 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
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MAR 2020  
Apoio à Cessação Temporária das Actividades de Pesca com Recurso a Artes de Cerco 

 Beneficiários: São beneficiários dos apoios previstos no presente regime os armadores e pescadores das embarcações que 
estejam licenciadas para operar com artes de cerco: 
a) Em 2019, caso a cessação da atividade seja iniciada neste ano; 
b) Em 2019 e 2020, caso a cessação da atividade seja iniciada em 2019 e se prolongue para 2020, ou se inicie exclusivamente 
em 2020. 

O presente Regulamento estabelece, no quadro do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, um regime 
de apoio à cessação temporária das atividades de pesca dos armadores e pescadores de embarcações licenciadas 
para operar com artes de cerco na zona 9 definida pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar (CIEM). 
 
Os apoios previstos no presente Regulamento têm como finalidade compensar os armadores e pescadores pela 
cessação da atividade da pesca do cerco, determinada ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento 
(UE) n.º 1380/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, relativo à Política Comum 
das Pescas (PCP), com o objetivo de reforçar a conservação e a exploração sustentável da sardinha. 
 
Constituem condições de elegibilidade da operação a embarcação objeto da candidatura: 
a) Ter operado, pelo menos, 120 dias nos dois anos civis anteriores à data da apresentação do pedido de apoio 
b) Apresentar em, pelo menos, um dos últimos três anos anteriores à data de apresentação 
da candidatura um volume de descargas de sardinha não inferior a 5 % do total de pescado descarregado. 
2 — Caso a embarcação tenha sido licenciada para operar com artes de cerco em data posterior aos dois anos civis 
referidos na alínea a), por transferência de licença, a verificação das condições referidas nas alíneas anteriores e 
respetivo cálculo da compensação descrita no anexo I terá em consideração a atividade das embarcações envolvidas. 
 
Têm acesso à compensação salarial prevista no presente Regulamento os pescadores que: 
a) Tenham trabalhado a bordo de uma embarcação abrangida pela presente medida de cessação temporária da 
atividade durante pelo menos 120 dias nos dois anos civis anteriores à data da apresentação do pedido de apoio; 
b) Estejam inscritos no rol de tripulação da embarcação de pesca imobilizada ou em embarcação de apoio exclusivo 
ao transporte de pescado que lhe esteja associada, à data de início do período de paragem, exceto nos casos em que 
a não inscrição se deva a baixa por doença ou gozo de férias legalmente devidas, e desde que se mostre comprovada 
a anterior inscrição no rol; 
c) Estejam inscritos na segurança social; 
d) Tenham entregado as respetivas cédulas marítimas ao armador da embarcação de pesca imobilizada até ao 
primeiro dia da paragem. 
2 — Para efeitos da contagem de tempo da atividade referida na alínea a) do número anterior, será tida em conta a 
atividade em embarcações referidas no n.º 2 do artigo anterior. 
 
1 — Os apoios a conceder revestem a forma de subvenção não reembolsável e são fixados nos seguintes termos: 

a) Uma compensação financeira cujo beneficiário é o armador, que tem por base o rendimento proveniente da 
atividade da pesca da embarcação objeto da operação no ano civil anterior ao do início da paragem, cujo 
valor diário é calculado nos termos da fórmula constante do anexo I do presente Regulamento; 

b) Uma compensação salarial cujos beneficiários são os pescadores, correspondente ao período 
de imobilização temporária da embarcação, cujo valor diário consta do anexo II do presente 
Regulamento. 

2 — O pagamento da compensação salarial referida na alínea b) é efetuado ao armador, mediante transferência 
bancária, nos termos referidos no artigo 12.º, e não prejudica o pagamento de quaisquer prestações com natureza 
remuneratória que sejam contratualmente devidas, sempre que a embarcação se encontre em porto. 

*fonte: Portaria nº 394/2019 

Data de Abertura:  
12 de novembro 2019 

Data de Encerramento  
30 de junho 2020 

Mais informação: 
MAR20-P9-2019-106 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/126001981/details/maximized
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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 

POCI:  Sistema De Apoio À 
Modernização E Capacitação Da 
Administração Pública 

21 de fevereiro 2020 POCI-62-2019-20 

MAR 2020:   Apoio ao 
Desenvolvimento Sustentável da 
Aquicultura no Domínio dos 
Investimentos Produtivos 

30 de dezembro 2019 Aviso N.º 2019-0202-05 

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
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=01
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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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 

 

Oportunidades que permanecem abertas –   Alterações 
Medida Data de Encerramento Mais Informação Observações 

EEA Grants: Desenvolvimento local 
através da Salvaguarda e 
Revitalização de Património Cultural 
Costeiro 

03 de abril 2020 
POCI-52-2019-14 

 

O prazo para submissão de 
candidaturas, que estava 
inicialmente fixado para 5 
de fevereiro de 2020, foi 
alargado para 3 de abril de 
2020. 

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 

Construir um Futuro Resiliente às 
Alterações Climáticas e de Baixo 

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

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
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AAC_01SIAC2019-Internacionaliza%C3%A7%C3%A3o.pdf
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Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

09 de julho 2019 16 de janeiro 2020 

Tecnologias e aplicações de escala 
extrema 

25 de julho 2019 14 de janeiro 2020 

Redes de formação inovadora Marie 
Skłodowska-Curie 

12 de setembro 2019 14 de janeiro 2020 

Ações Marie Skłodowska-Curie 08 de outubro 2019  09 de janeiro 2020 

Segurança alimentar, agricultura e 
silvicultura sustentáveis, pesquisa 

marinha, marítima e de águas interiores 
e bioeconomia 

15 de outubro 2019 22 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 03 de abril 2020 

Call 1 – Desenvolvimento local 
através da Salvaguarda e 

Revitalização de Património 
Cultural Costeiro 

Apoio às iniciativas para a 
Educação – Literacia do 

Oceano – SGS #3 
24 de outubro 2019 28 de fevereiro 2020 Small Grants Scheme #3 

Call Economia Circular – 
Apoio ao aumento de 

eficiência de recursos ligados 
às empresas do setor 
marítimo – Aviso #3 

23 de outubro 2019 31 de dezembro 2019 
Aviso n.º 3 – Apoio ao aumento de 

eficiência de recursos ligados às 
empresas do setor marítimo  

Small Grants Scheme #1 - 
Crescimento Startups 

23 de outubro 2019 29 de maio 2020 Small Grants Scheme #1  

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 

Monitorização dos Oceanos 24 de setembro 2019 15 de janeiro 2020 EMFF-OM-2019 

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/2377/apoio-as-iniciativas-para-a-educacao-literacia-do-oceano-sgs-3.pdf
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
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/2383/apoio-as-iniciativas-que-promovam-o-crescimento-de-startups-small-grants-scheme-1.pdf
https://uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals-launched
https://uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals-launched
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
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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 – Erasmus + 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Apoio à reforma de políticas: 
Inclusão social e valores 
comuns: o contributo no 

domínio da educação e da 
formação 

22 de outubro 2019 25 de fevereiro 2020  EACEA/34/2019  

Ação-chave 3 — Apoio à 
reforma das políticas: 
Centros de excelência 

profissional 

15 de outubro 2019 20 de fevereiro 2020 EACEA 33/2019 

Oportunidades que permanecem abertas – Comissão Europeia  

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Apoio a ações de informação 
relacionadas com a política 

de coesão da UE 
11 de outubro 2019 10 de dezembro 2020 2019/C 344/04 

Oportunidades que permanecem abertas – CEF 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

2019 CEF Transport MAP 16 de outubro 2019 26 de fevereiro 2020 2019 CEF Transport MAP 

Oportunidades que permanecem abertas – IMCAP 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Apoio a medidas de 
informação relacionadas com 

a Política Agrícola Comum 
para 2020 

30 de outubro 2019 21 de janeiro 2020 INFOME-01-2020  

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/358/03&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:349:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_344_R_0004&from=PT
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2019map_cef_transport_call_text_general_v.final_.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/imcap/wp-call/infome-01-2020_en.pdf
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Oportunidades que permanecem abertas – Europa Criativa 
Mais informação  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

