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

energia segura, limpa e eficiente 
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 test rig devices for 
accelerating ocean energy 
technology development 

LC-SC3-RES-32-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Developing the next generation 
of renewable energy 
technologies 

LC-SC3-RES-1-2019-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Advanced drilling and well 
completion techniques for cost 
reduction in geothermal energy 

LC-SC3-RES-18-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Development of next 
generation renewable fuel 
technologies from CO2 and 
renewable energy (Power and 
Energy to Renewable Fuels) 

LC-SC3-RES-26-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Offshore wind basic science 
and balance of plant 

LC-SC3-RES-31-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

New test rig devices for 
accelerating ocean energy 
technology development 

LC-SC3-RES-32-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Combined clean biofuel 
production and 
phytoremediation solutions 
from contaminated lands 
worldwide 

LC-SC3-RES-37-2020 03 de dezembro 2019 21 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:  Transporte Rodoviário Automatizado 

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 

Efficient and safe connected 
and automated heavy-duty 
vehicles in real logistics 
operations 

DT-ART-05-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Large-scale, cross-border 
demonstration of connected 
and highly automated driving 
functions for passenger cars 

DT-ART-06-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

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

Baterias de última geração 
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 

Next generation and realisation 
of battery packs for BEV and 
PHEV 

LC-BAT-10-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Reducing the cost of large 
batteries for waterborne 
transport 

LC-BAT-11-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Next-generation batteries for 
stationary energy storage 

LC-BAT-8-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Hybridisation of battery 
systems for stationary energy 
storage 

LC-BAT-9-2020 03 de dezembro 2019 21 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:  
Construção de um futuro resiliente às alterações climáticas e de baixo teor de carbono: Veículos Verdes 

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 

Advanced light materials and 
their production processes for 
automotive applications 

LC-GV-06-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Reducing the environmental 
impact of hybrid light duty 
vehicles 

LC-GV-07-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Next generation electrified 
vehicles for urban and 
suburban use 

LC-GV-08-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Setting up a common European 
research and innovation 
strategy for the future of road 
transport 

LC-GV-09-2020 03 de dezembro 2019 21 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:  
Mobilidade para o Crescimento 2018-2020 

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 

Cities as climate-resilient, 
connected multimodal nodes 
for smart and clean mobility: 
new approaches towards 
demonstrating and testing 
innovative solutions 

LC-MG-1-12-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Towards global environmental 
regulation of supersonic 
aviation 

LC-MG-1-15-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Enhancing coordination 
between Member States' 
actions in the area of 
infrastructure research with a 
particular focus on biodiversity 
and ameliorating 
environmental impacts and full 
automated infrastructure 
upgrade and maintenance 

MG-2-10-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Coordination and support for 
an integrated freight transport 
and logistics system 

MG-2-13-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

The effects of automation on 
the transport labour force, 
future working conditions and 
skills requirements 

MG-2-14-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Innovative electric network 
architectures and systems, 
optimising global energy, 
electrical power, data and 
communication for aviation 

MG-3-4-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Next generation 
multifunctional and intelligent 
airframe and engine parts, with 
emphasis on manufacturing, 
maintenance and recycling 

MG-3-5-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Towards sustainable urban air 
mobility 

MG-3-6-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Improved Production and 
Maintenance Processes in 
Shipyards 

MG-3-7-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

'First of a Kind' solutions for 
sustainable transport and 
mobility: EU initiative for 
accelerating EU-wide market 
access, scale up and derisking 

MG-3-8-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 
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Improving impact and 
broadening stakeholder 
engagement in support of 
transport research and 
innovation 

MG-4-10-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Digitalisation of the transport 
system: data sharing 

MG-4-7-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Advanced research methods 
and tools in support of 
transport/mobility researchers, 
planners and policy makers 

MG-4-8-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

The European mobility culture 
of tomorrow: Reinventing the 
wheel? 

MG-4-9-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Under water noise mitigation 
and environmental impact 

MG-BG-03-2020 03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 
 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
Intercâmbio de Staff de Pesquisa e Inovação 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 

Research and Innovation Staff 
Exchange 

MSCA-RISE-2020 05 de dezembro 2019 28 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:  
Intercâmbio de Staff de Pesquisa e Inovação 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 

Open schooling and 
collaboration on science 
education 

SwafS-01-2018-2019-2020 10 de dezembro 2019 15 de abril 2020 

Research innovation needs & 
skills training in PhD 
programmes 

SwafS-08-2019-2020 10 de dezembro 2019 15 de abril 2020 

Supporting research 
organisations to implement 
gender equality plans 

SwafS-09-2018-2019-2020 10 de dezembro 2019 15 de abril 2020 

Supporting the development of 
territorial Responsible 
Research and Innovation 

SwafS-14-2018-2019-2020 10 de dezembro 2019 15 de abril 2020 

Taking stock and re-examining 
the role of science 
communication 

SwafS-19-2018-2019-2020 10 de dezembro 2019 15 de abril 2020 

Grounding RRI in society with a 
focus on citizen science 

SwafS-23-2020 10 de dezembro 2019 15 de abril 2020 

Science education outside the 
classroom 

SwafS-24-2020 10 de dezembro 2019 15 de abril 2020 

Innovators of the future: 
bridging the gender gap 

SwafS-26-2020 10 de dezembro 2019 15 de abril 2020 

Hands-on citizen science and 
frugal innovation 

SwafS-27-2020 10 de dezembro 2019 15 de abril 2020 

The ethics of organoïds SwafS-28-2020 10 de dezembro 2019 15 de abril 2020 

The ethics of technologies with 
high socio-economic impact 

SwafS-29-2020 10 de dezembro 2019 15 de abril 2020 

Responsible Open Science: an 
ethics and integrity perspective 

SwafS-30-2020 10 de dezembro 2019 15 de abril 2020 

Bottom-up approach to build 
SwafS knowledge base 

SwafS-31-2020 10 de dezembro 2019 15 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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EEA Grants 
Small Grant Scheme # 3 – Projetos para reforçar a adaptação às alterações climáticas a nível local 

Beneficiários:  Entidades públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais e organizações não-governamentais, legalmente 
estabelecidas em Portugal 

O principal objetivo deste aviso é a promoção do bom estado ambiental dos ecossistemas e reduzir os efeitos adversos 
da poluição e de outras atividades humanas, na área das medidas de adaptação às alterações climáticas de forma 
integrada com vários setores, em conformidade com a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 
(ENAAC 2020) e o Programa Nacional de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P3AC). 
 
Áreas Prioritárias: 
No presente concurso, cada candidatura diz respeito apenas a uma Área Prioritária: 
A. Elaborar Estratégias e Planos de Adaptação às Alterações Climáticas à escala local 
Esta área prioritária tem como objetivo a elaboração de estratégias de adaptação e de planos de adaptação à escala 
local, bem como a integração de medidas e ações de adaptação em planos municipais e intermunicipais de gestão 
territorial e em instrumentos de política setorial à escala local. 
Nesta área prioritária poderão ser candidatos projetos de elaboração de estratégias e planos municipais e 
intermunicipais para a adaptação às alterações climáticas à escala local em regiões ainda não abrangidas por este tipo 
de instrumento. 
Nesta área prioritária poderão ainda ser candidatos projetos de integração destas estratégias e planos de adaptação 
em políticas públicas e sectoriais de relevância local, incluindo em instrumentos de ordenamento do território e 
desenvolvimento urbano sustentável, e instrumentos de planeamento e gestão em setores como agricultura, 
biodiversidade, economia, turismo, energia, florestas - por exemplo os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios - saúde, segurança de pessoas e bens, transportes, comunicações, proteção costeira, recursos hídricos, 
investigação e inovação. 
 
B. Operacionalização de Estratégias e Planos de Adaptação às Alterações Climáticas à escala local 
Esta área prioritária visa a operacionalização de Estratégias e Planos de Adaptação às Alterações Climáticas através 
da concretização de medidas de adaptação previstas nesses instrumentos, aplicáveis ao território em apreço, 
devendo estar alinhadas com as vulnerabilidades e medidas identificadas no Programa de Ação para Adaptação às 
Alterações Climáticas (P-3AC). 
Pretende-se assim desenvolver ações e projetos de adaptação às alterações climáticas, visando a implementação 
concreta de medidas materiais preconizadas nos diversos exercícios de planeamento existentes, de carácter territorial 
(local ou regional), atuando sobre as vulnerabilidades potenciadas por alterações climáticas no território nacional. 
 
Dotação Total Disponível: 2.650.000 €.  
Montante mínimo de financiamento de cada projeto: 5.000€.   
Montante máximo de financiamento de cada projeto: 200.000€. 
Cada projeto deverá ter uma duração entre 18 e 30 meses. A data limite para elegibilidade das despesas é 30 de abril 
de 2024. 

*fonte:  aviso de concurso 

Data de Abertura:  
02 de dezembro 2019 

Data de Encerramento  
24 de março 2020 

Mais informação:  
Small Grants Scheme #3 - Projetos para reforçar a adaptação às 

alterações climáticas a nível local  
 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/ambiente/concursos/small-grants-scheme-3-projetos-para-reforcar-a-adaptacao-as-alteracoes-climaticas-a-nivel-local/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/ambiente/concursos/small-grants-scheme-3-projetos-para-reforcar-a-adaptacao-as-alteracoes-climaticas-a-nivel-local/
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Europa para os Cidadãos 
Projetos da Sociedade Civil 

Beneficiários: organizações sem fins lucrativos, incluindo organizações da sociedade civil, instituições de ensino, cultura ou 
pesquisa, outras organizações envolvidas no projeto também podem ser autoridades locais / regionais públicas. 
O projeto deve envolver organizações de, pelo menos, 3 países elegíveis, dos quais, no mínimo 2, têm de pertencer à EU. 

Esta medida visa apoiar projetos promovidos por parcerias e redes transnacionais que envolvam diretamente os 
cidadãos. Estes projetos reúnem cidadãos de diferentes horizontes, em atividades diretamente vinculadas às políticas 
da União, com o objetivo de lhes dar a oportunidade de participar ativamente no processo de formulação das políticas 
da União em áreas relacionadas com os objetivos do Programa. Esta oportunidade pode ser alcançada em qualquer 
etapa, com todos os interlocutores institucionais e inclui principalmente: atividades de definição de agenda, advocacia 
durante a fase de preparação e negociação de propostas políticas e feedback sobre as iniciativas relevantes 
implementadas. Com esta finalidade, estes projetos convidarão os cidadãos a agirem em conjunto e a debaterem 
sobre os temas prioritários plurianuais do Programa a nível local e europeu. 
 
O projeto deve consistir em estimular e organizar a reflexão, debates ou outras atividades relacionadas com os temas 
prioritários plurianuais do programa e propor soluções práticas que possam ser encontradas através da cooperação 
ou coordenação a nível europeu e garantir uma ligação concreta com o processo de formulação de políticas indicado 
acima. Os projetos devem envolver ativamente um grande número de cidadãos na implementação e visar estabelecer 
as bases ou incentivar o desenvolvimento de redes duradouras entre muitas organizações ativas no campo. 
Esta medida apoia projetos implementados por parcerias transnacionais que promovem oportunidades de 
solidariedade, envolvimento social e voluntariado a nível da União. 
 
Os Projetos da Sociedade Civil devem incluir, pelo menos, dois dos seguintes tipos de atividades: 
- Promoção do envolvimento social e da solidariedade: atividades que promovam debates / campanhas / ações sobre 
temas de interesse comum no âmbito dos direitos e responsabilidades dos cidadãos da União e que façam a ligação 
à agenda política europeia e ao processo de formulação de políticas. 
- Recolha de opiniões: atividades que visam reunir as opiniões individuais dos cidadãos, favorecendo uma abordagem 
bottom up (incluindo o uso de redes sociais, webinars, etc.) e literacia mediática. 
- Voluntariado: atividades que promovem a solidariedade entre os cidadãos da União e além EU. 
 
Duração máxima dos projetos: 18 meses 
A subvenção máxima para um projeto de Sociedade Civil é de € 150 000. 
 
Os montantes fixos para as atividades preparatórias aplicam-se a projetos da Sociedade Civil. 
O montante fixo está vinculado ao número total de participantes e não ao número de atividades preparatórias 
organizadas. 
Apenas um montante fixo pode ser alocado por projeto. 
 

Número Total de Participantes Montante Fixo (EUROS) 

≤ 5 2 270 

> 5 and ≤ 10 5 290 

> 10 and ≤ 15 7 560 

> 15 10 080 
 

*fonte:   
Data de Abertura:  

17 de dezembro 2019 
Data de Encerramento  
01 de setembro 2020 

Mais informação:  
  EFC-CIV-2020  

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/ambiente/concursos/small-grants-scheme-3-projetos-para-reforcar-a-adaptacao-as-alteracoes-climaticas-a-nivel-local/
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Europa para os Cidadãos 
Redes de cidades  

Beneficiários: cidades/municípios, seus comités ou redes de geminação; outros níveis de autoridades locais/regionais; 
Federações/associações de autoridades locais. Organizações sem fins lucrativos que representam autoridades locais. As outras 
organizações envolvidas no projeto também podem ser organizações sem fins lucrativos da sociedade civil. 
O projeto deve envolver organizações de, pelo menos, 4 países elegíveis, dos quais, no mínimo 2, têm de pertencer à EU 

Municípios e associações que trabalham em conjunto um tema comum numa perspetiva de longo prazo podem 
desenvolver redes de cidades para tornarem a sua cooperação mais sustentável. O trabalho em rede entre os 
municípios sobre questões de interesse comum pode ser um importante meio para o intercâmbio de boas práticas. 
A geminação é um elo forte que liga os municípios, pelo que, o potencial das redes criadas por uma série de links de 
geminação de cidades deve ser usado para o desenvolvimento de cooperação temática e duradoura entre as cidades. 
A Comissão Europeia apoia o desenvolvimento destas redes que são importantes para garantir uma cooperação 
estruturada, intensa e multifacetada, contribuindo assim para maximizar o impacto do programa. 
As redes de cidades devem: 
- Integrar uma série de atividades em torno do(s) assunto(s) de interesse comum a serem abordados no contexto dos 
objetivos ou prioridades plurianuais do Programa; 
- Ter definido grupos-alvo para os quais os temas selecionados são particularmente relevantes e envolvido membros 
da comunidade ativos na área de assunto (por exemplo, especialistas, associações locais, cidadãos e grupos de 
cidadãos diretamente afetados pelo tema, etc.); 
- Mobilizar cidadãos em toda a Europa: um projeto deve envolver no mínimo 30% dos participantes convidados. Os 
"Participantes convidados" são participantes internacionais enviados pelos parceiros elegíveis. Pelo menos 30% dos 
participantes do projeto viajam dos países elegíveis do Programa para o(s) país(es) que organizam os eventos da Rede 
de CIdades. É possível ter participantes em eventos de países diferentes daqueles onde os parceiros do projeto estão 
estabelecidos, desde que sejam de países elegíveis no âmbito do Programa Europa para Cidadãos. 
- Servir de base para futuras iniciativas e ações entre as cidades envolvidas, nas questões abordadas ou possivelmente 
em outras questões de interesse comum. 
 
Duração máxima dos projetos: 24 meses 
A subvenção máxima para um projeto da Rede de Cidades é de € 150 000. 
 

*fonte:  Aviso EFC-NT-2020 
Data de Abertura:  

17 de dezembro 2019 
Data de Encerramento  

03 de março 2020 
Mais informação:  

EFC-NT-2020  

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-nt-2020
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Europa para os Cidadãos 
Strand 1 – Memória Europeia 

Beneficiários: Autoridades locais/regionais públicas ou organizações sem fins lucrativos, incluindo organizações da sociedade 
civil, associações de sobreviventes e organizações culturais, juvenis, educacionais e de pesquisa. Um projeto deve envolver 
organizações de, pelo menos, um Estado-Membro. É dada preferência a projetos transnacionais. 

A União Europeia assenta em valores fundamentais como a liberdade, a democracia e o respeito pelos direitos 
humanos. Para apreciar de forma plena o seu significado, é necessário guardar as memórias do passado vivas, 
especialmente, entre as gerações mais novas, como forma de ajudar a população a ir além desse passado e a construir 
o futuro. 
Esta vertente apoiará atividades que convidam a refletir sobre a diversidade cultural europeia e sobre valores comuns 
no sentido mais amplo. Nesse contexto, visa financiar projetos que refletem as causas e consequências de regimes 
autoritários e totalitários na história moderna da Europa (especialmente, mas não exclusivamente, o nazismo que 
levou ao Holocausto, o Fascismo, Estalinismo e regimes comunistas totalitários) e comemorar as vítimas dos seus 
crimes. 
Esta vertente também abrange atividades relativas a outros momentos decisivos e pontos de referência na história 
recente da Europa. Em particular, dará preferência a ações que incentivem a tolerância, o entendimento mútuo, o 
diálogo intercultural e a reconciliação como um meio de ir além do passado e construir o futuro, em especial com o 
objetivo de alcançar a geração mais jovem. 
Adicionalmente, os projetos devem ser implementados a nível transnacional (criação e operação de parcerias e redes 
transnacionais) ou com uma clara dimensão europeia. 
 
Duração máxima dos projetos: 18 meses 
A subvenção máxima para um projeto de Memória Europeia é de € 100 000. 
 
Os montantes fixos para as atividades preparatórias aplicam-se a projetos de Memória Europeia. 
O montante fixo está vinculado ao número total de participantes e não ao número de atividades preparatórias 
organizadas. 
Apenas um montante fixo pode ser alocado por projeto. 
 

Número Total de Participantes Montante Fixo (EUROS) 

≤ 5 2 270 

> 5 and ≤ 10 5 290 

> 10 and ≤ 15 7 560 

> 15 10 080 
 

*fonte:  Aviso EFC-REMEM-2020 
Data de Abertura:  

17 de dezembro 2019 
Data de Encerramento  

03 de março 2020 
Mais informação:  

   EFC-REMEM-2020 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-remem-2020
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Europa para os Cidadãos 
Geminação de Cidades 

Beneficiários: Cidades/municípios ou outros níveis de autoridades locais ou seus comités de geminação ou outras organizações 
sem fins lucrativos que representam autoridades locais. 
O projeto deve envolver organizações de, pelo menos, 2 países elegíveis, dos quais, no mínimo 1, tem de pertencer à EU. 
O projeto deve envolver, no mínimo, 25 participantes convidados. "Participantes convidados" são delegações itinerantes de 
países parceiros elegíveis do projeto que não sejam o país anfitrião de um evento de geminação de cidades. 

Esta medida visa apoiar projetos que reúnam uma grande variedade de cidades parceiras num evento de geminação 
de cidades em torno de tópicos alinhados com os objetivos do Programa e tendo em consideração as prioridades 
plurianuais. Os projetos de geminação de cidades devem organizar as atividades do projeto dentro de 21 dias (duração 
máxima do projeto). 
Ao mobilizar os cidadãos a nível local e da União para debater questões concretas da agenda política europeia, esta 
medida procurará promover a participação cívica no processo de elaboração de políticas da União e desenvolver 
oportunidades para o envolvimento da sociedade e o voluntariado a nível da União. 
A geminação deve ser entendida largo sensu, referindo-se, assim, aos municípios que assinaram ou estão envolvidos 
na assinatura de acordos de geminação, bem como aos municípios que possuem outras formas de parceria, 
fomentando a sua cooperação e ligações culturais. 
 
Duração máxima dos projetos: 21 dias. 
A subvenção máxima para um projeto de Geminação de Cidades é de € 25 000. 
O montante fixo está vinculado ao número participantes convidados. 
 

Número de Participantes Montante Fixo (EUROS) 

>175 25 000 

161/175 24 190 

146/160 22 175 

131/145 20 160 

116/130 18 145 

101/115 16 630 

86/100 14 615 

71/85 12 095 

56/70 10 080 

41/55 7 560 

25/40 5 040 
 

*fonte:  Aviso EFC-TT-2020   
Data de Abertura:  

17 de dezembro 2019 
Data de Encerramento  

03 de março 2020 
Mais informação:  

EFC-TT-2020    

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-tt-2020
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Erasmus + 
Ação Chave 3: Apoio à reforma das políticas – Experimentações Políticas Europeias nos domínios da Educação e 

Formação, lideradas por autoridades públicas de alto nível 
Beneficiários: Autoridades públicas (Ministério ou equivalente) responsáveis pela educação e formação ao mais alto nível no 
contexto relevante (nacional ou descentralizado). As autoridades públicas responsáveis por outros setores além da educação e 
formação (por exemplo, emprego, juventude, finanças, assuntos sociais, assuntos internos, justiça, saúde, etc.) são consideradas 
elegíveis, desde que demonstrem ter competências específicas na área em que a experiência vai ser realizada; Organizações 
públicas ou privadas ativas nos campos da educação, formação ou outros campos relevantes;  Organizações ou instituições 
públicas ou privadas que realizam atividades intersectoriais vinculadas à educação, formação noutros setores socioeconómicos 
Um consórcio deve ser composto, no mínimo,  por 3 autoridades públicas de países diferentes e por uma entidade pública ou 
privada com expertise em análise e avaliação do impacto das políticas ("pesquisa"). 

 As experimentações de política europeia são projetos de cooperação transnacionais liderados pelas autoridades 
públicas de alto nível. Estas incluem testar a pertinência, a eficácia e o potencial impacto e redimensionamento das 
medidas políticas através de ensaios de campo paralelos em diferentes países, com base em abordagens 
(semi)experimentais e protocolos de avaliação comuns. Através da combinação de liderança estratégica, de solidez 
metodológica e de uma forte dimensão europeia, as experimentações permitem a aprendizagem mútua e apoiam 
uma política baseada em dados concretos a nível europeu. 
 
Objetivos específicos:  
a) Promover a cooperação transnacional e a aprendizagem mútua entre autoridades públicas no mais alto nível 

institucional dos países elegíveis, a fim de promover a melhoria e a inovação sistémicas nos campos da educação 
e formação, 

b) Melhorar a recolha e análise de evidências substantivas para garantir o sucesso da implementação de medidas 
inovadoras, 

c) Facilitar a transferibilidade e a escalabilidade de medidas inovadoras 
 
Temas Prioritários: 
Lote 1:Educação e Competências Digitais | Ensino e Docentes 
Lote 2:  Mecanismos de financiamento para a melhoria de competências e a reconversão profissional, incluindo 
esquemas semelhantes às contas individuais de formação| Políticas e processos para apoiar a validação da 
aprendizagem não formal e informal, incluindo através da orientação eficaz 
 
A duração máxima dos projetos deverá ser entre os 24 e os 36 meses. 
O orçamento total disponível para o cofinanciamento de projetos no âmbito do presente aviso é de € 14 000 000: 
Lote 1 – € 12 000 000 
Lote 2 – € 2 000 000 
A subvenção máxima por projeto é de € 2 000 000 
Os custos elegíveis do projeto selecionado serão financiados até uma taxa máxima de 75%. 
 
*fonte:  Aviso nº EACEA/38/2019 

Data de Abertura:  
06  de dezembro 2019 

Data de Encerramento  
21 de abril 2020 

Mais informação:  
EACEA/38/2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.410.01.0011.01.ENG&toc=OJ:C:2019:410:TOC
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.410.01.0011.01.ENG&toc=OJ:C:2019:410:TOC
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Fundo Ambiental 
3ª Fase do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública - Parte 2 

Beneficiários: São elegíveis as candidaturas apresentadas por Comunidades Intermunicipais ou Áreas Metropolitanas, 
Municípios, Freguesias e Empresas Municipais 

O Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na AP visa apoiar a aquisição, de forma faseada e por substituição de 
veículos com mais de 10 anos, de 1200 veículos elétricos (VE), em regime de aluguer, durante um período de 48 
meses, bem como de postos de carregamento e de sistemas de georreferenciação e monitorização, tendo o FA sido 
identificado como a principal fonte de financiamento 
O programa iniciou-se em 2014 com a Fase Piloto, tendo posteriormente decorrido mais duas fases. A 3.ª fase, iniciada 
com a publicação do Aviso n.º 12381/2019, de 18 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, Parte C, n.º 
147, de 2 de agosto, contempla o financiamento a 50 % da contratação de mais 600 VE, por substituição de veículos 
com mais de 10 anos, privilegiando os veículos de apoio logístico aos centros de saúde e respetivas extensões. Será 
também financiada a aquisição de postos de carregamento. 
Não tendo sido esgotada a dotação prevista para esta 3.ª fase com as candidaturas ao Aviso supramencionado, 
ficando por atribuir 410 veículos, publica-se agora o presente Aviso que mantém as regras do anterior, mas possibilita 
igualmente a candidatura de Comunidades Intermunicipais ou Áreas Metropolitanas, Freguesias e Empresas 
Municipais. 
Tipologia de Operações  
 a) a aquisição, em regime de locação operacional ou financeira, de VE ligeiros de passageiros ou comerciais 
(categorias N1 ou M1) por um período mínimo de 48 meses, apenas para veículos cujo valor total de aquisição não 
exceda os 62 500 EUR acrescidos de IVA à taxa legal em vigor; 
b) a aquisição e instalação de postos de carregamento destinados aos VE a que se refere a alínea a); 
Será dada preferência aos VE destinados aos serviços de apoio logístico das unidades funcionais dos Agrupamentos 
de Centros de Saúde (ACES), integrados no Serviço Nacional de Saúde, designadamente os previstos na alínea e) e f) 
do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, diploma que concretiza a transferência de competências 
para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde. 
Cada candidatura corresponde à aquisição de 1 VE, sendo aceite mais do que uma candidatura, até um máximo de 
duas, por entidade. 
A submissão de uma candidatura pressupõe o abate de um veículo com mais de 10 anos. 
 
O valor global do incentivo para este aviso (Parte 2) é de 5.300.000 €, incluindo IVA. 
O FA financia 50% da despesa (incluindo IVA) com as rendas dos VE adquiridos, em regime de locação operacional e 
financeira, nos termos do regulamento, durante um período de 48 meses. 
O FA financiará igualmente 50% da aquisição e instalação de postos de carregamento, até um número máximo de 
postos igual ao número de veículos atribuídos a cada entidade e até ao limite de 2.000€ por posto, no caso de postos 
convencionais, ou de 4.000€ por posto, no caso de postos semirrápidos. 
 
*fonte:  Aviso n.º 20226/2019 

Data de Abertura:  
17 de dezembro 2019 

Data de Encerramento  
31 de março 2020 

Mais informação:  
Aviso n.º 20226/2019, de 17 de dezembro 

 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2019/descarbonizacao/3-fase-mobilidade-eletrica-na-administracao-publica-2.aspx
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Oportunidades que permanecem abertas – Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem 

abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

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

21 de fevereiro 2020 POCI-62-2019-20 

MAR2020:  Apoio à Cessação 
Temporária das Actividades de 
Pesca com Recurso a Artes de Cerco 

30 de junho 2020 MAR20-P9-2019-106 

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 

 

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/126001981/details/maximized
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
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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. 

Centro2020: Inclusão ativa de 
grupos vulneráveis - Cultura para 
todo 

28 de fevereiro 2020 
CENTRO-30-2019-08 

 

A apresentação das 
candidaturas, 
inicialmente seria 
efetuada em duas fases, 
porém passa a existir 
uma terceira e, 
consequentemente, é 
alargado o prazo para 
submissão até ao dia 28 
de fevereiro 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 

 

05 de fevereiro 2020 

15 de abril 2020 

Os Alicerces para a Indústria de Amanhã 03 de julho 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 
 

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 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

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.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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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 

Governar para o Futuro 05 de novembro 2019 12 de março 2020 

Liderança em tecnologias 
“Capacitadoras” e Industriais - Espaço 

05 de novembro 2019 05 de março 2020 

Para um melhor apoio à inovação das 
PME 

07 de novembro 2019 02 de abril 2020 

Tornar a economia mais verde, de 
acordo com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

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

Acordo de Paris 

12 de novembro 2019 13 de fevereiro 2020 

Implementação da Open Science Cloud 
Europeia 

19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

Transformação digital em Cuidados de 
Saúde 

19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

Tecnologias Futuras e Emergentes (FET) 
Proativas– Computação de Alto 

Desempenho 
19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

Transformação e Digitalização da 
indústria e serviços Europeus: hubs e 

plataformas de inovação digital 
19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

Soluções digitais de confiança e 
cibersegurança em cuidados de saúde 

19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

Prémio de Inovação SOFT 19 de novembro 2019 05 de março 2020 

Demonstrar o papel das Infraestruturas 
de Pesquisa na tradução da Open 

Science em Open Innovation 
28 de novembro 2019 17 de março 2020 

Integração e abertura de infra-
estruturas de investigação de Interesse 

Europeu 
28 de novembro 2019 17 de março 2020 

Apoio à política e cooperação 
internacional 

28 de novembro 2019 17 de março 2020 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas – EEA Grants 

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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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 

Small Grants Scheme #1 - 
Crescimento Startups 

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

Desenvolvimento local 
através da Salvaguarda e 

Revitalização de Património 
Cultural Costeiro: 

Apoio a Despesas de 
Deslocação 

20 de novembro 2019 06 de março 2020 
Travel Grants: Património Cultural 

Costeiro - Cultura  

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 

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 

Alianças de Competências 
Setoriais 

05 de novembro 2019 26 de fevereiro 2020 EAC-A02-2019-T 

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/2383/apoio-as-iniciativas-que-promovam-o-crescimento-de-startups-small-grants-scheme-1.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
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/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://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2020_en
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Projetos de Reforço de 
Capacidades 

05 de novembro 2019 05 de fevereiro 2020 EPP-CBY-2020  

Alianças Do Conhecimento 05 de novembro 2019 26 de fevereiro 2020 EPP-KA-2020 

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  

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

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-cby-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-ka-2020
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
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

