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Horizonte 2020:  
Shift2Rail Joint Undertaking  avisos2020 

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 Functions towards 
Autonomous Trains   

S2R-CFM-IPX-01-2020 07 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Demonstrators for the next 
generation of traction systems, 
smart maintenance, virtual 
validation and eco-friendly 
HVAC, and Technical research 
on battery and hydrogen 
powered regional trains 
(BEMU/ HMU) (IP1/IP3) 

S2R-CFM-IP1-01-2020 07 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Validation of new technologies 
for the TCMS 

S2R-CFM-IP1-02-2020 07 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Completion of activities for 
Adaptable Communication, 
Moving Block, Fail safe Train 
Localisation (including 
satellite), Zero on site Testing, 
Formal Methods and Cyber 
Security 

S2R-CFM-IP2-01-2020 07 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Research into optimised and 
future railway infrastructure 

  S2R-CFM-IP3-01-2020 07 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Enhancing IP4 Ecosystem S2R-CFM-IP4-01-2020 07 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Formulation of the freight train 
of the future 

S2R-CFM-IP5-01-2020 07 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Evolution of Railways System 
Architecture and Conceptual 
Data Model (CDM) 

S2R-CFM-IPX-CCA-02-2020 07 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Noise and Vibration (WA5)   S2R-OC-CCA-01-2020 07 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Support to Development of 
next generation of Traction 
systems (TD1.1) 

S2R-OC-IP1-01-2020 07 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Network and end-device 
equipment for the validation of 
the next generation of TCMS 
(TD1.2) 

S2R-OC-IP1-02-2020 07 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Innovative technologies for 
Carbodies and Running Gear of 
the future (TD1.3 + TD 1.4) 

S2R-OC-IP1-03-2020 07 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Modelling of the Moving Block 
system specification and future 
architecture (TD2.3) + RAIM 
algorithms, Assessment Report 
and support for Railway 

S2R-OC-IP2-01-2020 07 de janeiro 2020 21 de abril 2020 
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Minimum Operational 
Performance Standards (TD2.4) 

Study on alternative bearers 
and on communication 
protocols 

S2R-OC-IP2-02-2020 07 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Next Generation Track 
Transition Zones (TD3.4) 

S2R-OC-IP3-01-2020 07 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Technology Development for 
Railway Systems Asset 
Management (TD3.6) 

S2R-OC-IP3-02-2020 07 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Advanced tools and equipment: 
collaborative robots & 
wearable mobile machines 
(TD3.8) 

S2R-OC-IP3-03-2020 07 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Supporting the implementation 
of the IP4 multi-modal 
transport ecosystem (iTD4.7) 

S2R-OC-IP4-01-2020 07 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Innovation in guided transport S2R-OC-IPX-01-2020 07 de janeiro 2020 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:  
FCH2 (Células de combustível e hidrogénio)  JU avisos 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 

Development of hydrogen 
tanks for electric vehicle 
architectures 

FCH-01-1-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Durability-Lifetime of stacks for 
Heavy Duty trucks 

FCH-01-2-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Liquid Hydrogen on-board 
storage tanks 

FCH-01-3-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Standard Sized FC module for 
Heavy Duty applications 

FCH-01-4-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Demonstration of FC Coaches 
for regional passenger 
transport 

FCH-01-5-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Demonstration of liquid 
hydrogen as a fuel for segments 
of the waterborne sector 

FCH-01-6-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Extending the use cases for FC 
trains through innovative 
designs and streamlined 
administrative framework   

FCH-01-7-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Scale-up and demonstration of 
innovative hydrogen 
compressor technology for full-
scale hydrogen refuelling 
station 

FCH-01-8-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Catalyst development for 
improved economic viability of 
LOHC technology 

FCH-02-1-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Highly efficient hydrogen 
production using solid oxide 
electrolysis integrated with 
renewable heat and power     

FCH-02-2-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Diagnostics and Control of SOE FCH-02-3-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Flexi-fuel stationary SOFC FCH-02-4-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Underground storage of 
renewable hydrogen in 
depleted gas fields and other 
geological stores   

FCH-02-5-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 
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Electrolyser module for 
offshore production of 
renewable hydrogen 

FCH-02-6-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Cyclic testing of renewable 
hydrogen storage in a small salt 
cavern 

FCH-02-7-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Demonstration of large-scale 
co-electrolysis for the Industrial 
Power-to-X market 

FCH-02-8-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Fuel cell for prime power in 
data-centres 

FCH-02-9-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

HT proton conducting ceramic 
materials for highly efficient 
and flexible operation   

FCH-03-1-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Overcoming technical and 
administrative barriers to 
deployment of multi-fuel 
hydrogen refuelling stations 
(HRS) 

   FCH-04-1-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

PNR on hydrogen-based fuels 
solutions for passenger ships 

FCH-04-2-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Development of eco-design 
guidelines for FCH products 

FCH-04-3-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Development and validation of 
existing and novel recycling 
technologies for key FCH 
products 

FCH-04-4-2020 14 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

Guidelines for Life Cycle 
Sustainability Assessment 
(LCSA) of fuel cell and hydrogen 
systems 

FCH-04-5-2020 14 de janeiro 2020 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:  
Clean Sky 2 Convite à Apresentação de Candidaturas 11 

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 

Evaluation of NDT Techniques 
for Assessment of Critical 
Process and Manufacturing 
Related Flaws and Defects for a 
Ti-alloy 

JTI-CS2-2020-CFP11-AIR-01-46 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Additive Manufacturing 
demonstration on test article 
for a trailing edge application 
with a sliding pad concept     

JTI-CS2-2020-CFP11-AIR-01-47 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Innovative light metallic and 
thermoplastic airframe section 
full scale testing 

  JTI-CS2-2020-CFP11-AIR-03-10 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Development and execution of 
new test methods for 
thermoset panel manufactured 
in an automated tape layup of 
dry unidirectional fibres (UD) or 
non-crimped fabrics (NCF) and 
subsequent infusion   

JTI-CS2-2020-CFP11-AIR-03-11 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Concept for Pilot State 
Monitoring system operation in 
commercial aviation    

JTI-CS2-2020-CFP11-LPA-03-19 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Aerodynamics experimental 
characterization and new 
experimental testing 
methodologies for distributed 
electrical propulsion 

JTI-CS2-2020-CFP11-REG-01-20 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Thermoplastic wheel for 
electrical Environmental 
Control System 

JTI-CS2-2020-CFP11-SYS-02-62 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Decentralised HVDC power 
conversion module for 
innovative optimised aircraft 
electrical network distribution 

JTI-CS2-2020-CFP11-SYS-02-63 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Human Safe HVDC 
Interconnection components 

JTI-CS2-2020-CFP11-SYS-02-64 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Investigation and modelling of 
hydrogen effusion in 
electrochemically plated ultra-
high-strength-steels used for 
landing gear structures 

JTI-CS2-2020-CFP11-SYS-03-25 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Replacement of cobalt in 
Environmental Control System 
bleed valves   

JTI-CS2-2020-CFP11-SYS-03-26 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

High power density / 
multifunctional electrical 

JTI-CS2-2020-CFP11-THT-11 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 
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energy storage solutions for 
aeronautic applications 

Advanced High Power Electrical 
Systems for High Altitude 
Operation 

JTI-CS2-2020-CFP11-THT-12 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Sustainability of Hybrid-Electric 
Aircraft System Architectures   

JTI-CS2-2020-CFP11-THT-13 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Scalability and limitations of 
Hybrid Electric concepts up to 
large commercial aircraft 

JTI-CS2-2020-CFP11-THT-14 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Development of New digital 
Microphone-MEMS-Sensors for 
wind tunnels with open/closed 
test sections and flight tests 

JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-01-88 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Advanced characterization of 
friction and surface damage for 
gears running in loss of 
lubrication conditions 

JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-01-89 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Automated thermography for 
inspection of welded safety 
critical engine components 

JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-01-90 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Development and validation of 
a method to predict non-linear 
aerodynamic characteristics of 
lifting surfaces with controls 

JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-01-91 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Optimization of APU Exhaust 
Muffler Thermal Barrier and Air 
Intakes construction 
Technologies   

JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-01-92 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Engine bleed jet pumps 
continuous behaviour 
modelization 

JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-01-93 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Installed UHBR Nacelle Off-
Design Performance 
Characteristics. 

JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-01-94 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Passive Actuated Inlet for UHBR 
engine ventilation 

JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-01-95 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Analytical and experimental 
characterization of 
aerodynamic and aeroacoustic 
effects of closely operating 
propellers for distributed 
propulsion wing solutions.   

JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-01-96 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Insulation Monitoring for IT 
Grounded (Isolation Terra) 
Aerospace Electrical Systems 

JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-01-97 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Tooling, Equipment and 
Auxiliaries for the closure of a 
longitudinal Barrel Joint: Butt 
strap integration and Lightning 
Strike Protection continuity 

JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-02-33 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Tooling, Equipment and 
Auxiliaries for the closure of a 
longitudinal Barrel Joint: 

JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-02-34 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 
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Overlap joint and Frame 
Coupling integration 

Innovative disbond arrest 
features for long thermoplastic 
welded joints 

JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-02-35 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Large scale aircraft composite 
structures recycling [ECO]   

JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-02-36 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Thermoplastic fuselage repair 
process integrated on 
manufacturing line    

JTI-CS2-2020-CfP11-LPA-02-37 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Oxygen Absorbing Metal-Air-
Batteries for Long Term Cargo 
Compartment Inertisation 

JTI-CS2-2020-CfP11-SYS-01-22 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Development of a multi-
position valve with associated 
actuator for cargo fire 
protection 

JTI-CS2-2020-CfP11-SYS-01-23 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Airport level assessments for 
fixed wing aircraft 

JTI-CS2-2020-CfP11-TE2-01-12 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Airport and ATS Level 
Assessment for Rotorcraft   

JTI-CS2-2020-CfP11-TE2-01-13 28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Reduction of the 
environmental impact of 
aviation via optimisation of 
aircraft size/range and flight 
network 

TI-CS2-2020-CfP11-TE2-01-14 28 de janeiro 2020 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
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Horizonte 2020:  
VLD (Demonstrações em grande escala)  Open 2 

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 

Integrated Trajectory 
Management 

SESAR-VLD2-02-2020 30 de janeiro 2020 29 de abril 2020 

U-space capabilities and 
services to enable Urban Air 
Mobility 

SESAR-VLD2-03-2020 30 de janeiro 2020 29 de abril 2020 

Environmental sustainability SESAR-VLD2-04-2020 30 de janeiro 2020 29 de abril 2020 

Optimised use of Airspace SESAR-VLD2-01-2020 30 de janeiro 2020 29 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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Erasmus+ 
Eventos Desportivos Europeus Sem Fins Lucrativos 

Beneficiários: Qualquer organização ou organismo público ativo no domínio do desporto, estabelecido num País do Programa. 
Uma organização dessa natureza pode ser, por exemplo (lista não exaustiva):  um organismo público responsável pelo desporto 
a nível local, regional ou nacional; uma organização desportiva a nível local, regional, nacional, europeu ou internacional; o 
coordenador de um evento nacional organizado no âmbito de um evento europeu no domínio do desporto.  

Esta Ação visa: a) Apoiar o voluntariado no desporto; b) Inclusão social através do desporto; c) Igualdade de Género 
no desporto; d) Atividade física relacionada com a saúde; e) Implementação da Semana Europeia do Desporto 
 
Devem ser selecionados cerca de 4 eventos relacionados com a realização da Semana Europeia do Desporto 
Devem ser selecionados cerca de 8 eventos não relacionados com a realização da Semana Europeia do Desporto. 
 
Este aviso proporciona apoio financeiro para: a) a realização de eventos desportivos à escala europeia organizados 
num País do Programa; b) eventos nacionais, organizados em simultâneo em vários Países do Programa por 
organizações ou organismos públicos ativos no domínio do desporto. 
 
Os resultados previstos dos referidos eventos são: a maior sensibilização para o papel do desporto na promoção da 
inclusão social, da igualdade de oportunidades e da atividade física benéfica para a saúde; maior participação no 
desporto, na atividade física e em atividades de voluntariado. 
 
O apoio a eventos implica a atribuição de subvenções da UE a organizações individuais responsáveis pela preparação, 
pela organização e pelo follow up de um determinado evento. Ao abrigo desta Ação, são apoiadas as seguintes 
atividades correntes (lista não exaustiva): 
a) preparação do evento; b) organização de atividades educativas para atletas, treinadores, organizadores e 
voluntários durante os preparativos para o evento; c) organização do evento; d) organização de atividades paralelas 
ao evento desportivo (conferências, seminários); e) desenvolvimento de atividades de continuidade (avaliações, 
elaboração de planos para o futuro); f) atividades de comunicação relacionadas com o tema do evento. 
 
Os eventos desportivos à escala europeia organizados num país deverão envolver participantes de, pelo menos, 10 
Países do Programa.  
Os eventos desportivos organizados simultaneamente em vários Países do Programa deverão envolver igualmente 
participantes de, pelo menos, 10 Países do Programa. Esta condição é considerada preenchida se esse número de 
participantes envolvidos for atingido no total dos eventos. 
 
Relativamente aos eventos desportivos europeus sem fins lucrativos organizados durante a Semana Europeia do 
Desporto, a subvenção máxima atribuída é de € 300 000.  
Relativamente aos eventos desportivos europeus sem fins lucrativos e não relacionados com a Semana Europeia do 
Desporto a subvenção máxima atribuída é de €500 000. 
O financiamento cobre um máximo de 80 % do total das despesas elegíveis. 
 
*fonte:  Guia do Programa Erasmus + 

Data de Abertura:  
02 de janeiro 2020 

Data de Encerramento  
02 de abril 2020 

Mais informação:  
 EPP-SNCESE-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/epp-sncese-2020;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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Erasmus+ 
Pequenas Parcerias De Colaboração 

Beneficiários:.Qualquer organização ou organismo público, ativos na área do desporto, estabelecido num País do Programa ou 
em qualquer País Parceiro do mundo. Uma organização dessa natureza pode ser, por exemplo (lista não exaustiva): um 
organismo público responsável pelo desporto a nível local, regional ou nacional; um Comité Olímpico Nacional ou uma 
Confederação Nacional do Desporto; uma organização desportiva a nível local, regional, nacional, europeu ou internacional; 
uma liga desportiva nacional; um clube desportivo; uma organização ou um sindicato que represente os atletas; uma 
organização ou um sindicato que represente profissionais e voluntários do domínio do desporto (como treinadores, gestores, 
etc.); uma organização que represente o movimento «desporto para todos»; uma organização ativa no domínio da promoção 
da atividade física; uma organização que represente o setor do lazer ativo. 
Uma Pequena Parceria de Colaboração é transnacional e envolve, no mínimo, três organizações de três Países do Programa 
diferentes. 

As Pequenas Parcerias de Colaboração devem promover a criação e o desenvolvimento de redes europeias no 
domínio do desporto. As Parcerias de Colaboração devem também fomentar sinergias com e entre políticas locais, 
regionais, nacionais e internacionais, a fim de promover o desporto e a atividade física e de abordar os desafios 
relacionados com esse domínio. As Pequenas Parcerias de Colaboração devem incluir, pelo menos, um clube 
desportivo local ou regional. 
As Pequenas Parcerias de Colaboração são, sobretudo, projetos que visam: 
Incentivar a inclusão social e a igualdade de oportunidades no desporto; Promover os desportos e jogos tradicionais; 
Apoiar a mobilidade de voluntários, treinadores, dirigentes e funcionários de organizações desportivas sem fins 
lucrativos; Proteger os atletas, especialmente os jovens, de riscos para a saúde e segurança, melhorando as condições 
de treino e competição; Promover a educação no e pelo desporto, com especial incidência no desenvolvimento de 
aptidões. 
O Erasmus+ oferece grande flexibilidade no que diz respeito às atividades que podem ser desenvolvidas pelas 
Pequenas Parcerias de Colaboração, desde que a proposta demonstre que as referidas atividades são as mais 
adequadas para atingir os objetivos definidos para o projeto. Normalmente, as Pequenas Parcerias de Colaboração 
podem abranger um vasto leque de atividades, como por exemplo:  criação de redes entre as partes interessadas; 
desenvolvimento, identificação, promoção e partilha de boas práticas; preparação, desenvolvimento e aplicação de 
módulos e ferramentas de formação e de ensino; atividades de sensibilização para o valor acrescentado do desporto 
e da atividade física relativamente ao desenvolvimento pessoal, social e profissional dos indivíduos;  conferências, 
seminários, reuniões, eventos e ações de sensibilização que sustentem as atividades supracitadas. 
 
Custos Elegíveis: 
Custos de gestão e implementação do projeto - Máximo de € 1500 por mês 
Reuniões de projeto transnacionais - Para trajetos entre 100 e 1999 km: € 575 por participante, por reunião 
                                                               - Para trajetos iguais ou superiores a 2000 km: € 760 por participante, por reunião 

*fonte:  Guia do Programa Erasmus + 

Data de Abertura:  
02 de janeiro 2020 

Data de Encerramento  
02 de abril 2020 

Mais informação:  
 EPP-SSCP-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/epp-sncese-2020;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-details/epp-sncese-2020;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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Erasmus+ 
Parcerias de Colaboração 

Beneficiários: Qualquer organização ou organismo público, com as suas entidades afiliadas (caso existam), ativos na área do 
desporto, estabelecidos num País do Programa ou em qualquer País Parceiro do mundo. Uma organização dessa natureza pode ser, 
por exemplo (lista não exaustiva): um organismo público responsável pelo desporto a nível local, regional ou nacional; um Comité 
Olímpico Nacional ou uma Confederação Nacional do Desporto; uma organização desportiva a nível local, regional, nacional, europeu 
ou internacional; uma liga desportiva nacional; um clube desportivo; uma organização ou um sindicato que represente os atletas; 
uma organização ou um sindicato que represente profissionais e voluntários do domínio do desporto (como treinadores, gestores, 
etc.); uma organização que represente o movimento «desporto para todos»; uma organização ativa no domínio da promoção da 
atividade física; uma organização que represente o setor do lazer ativo; uma organização ativa no domínio da educação, da formação 
ou da juventude. 
Uma Parceria de Colaboração é transnacional e envolve, no mínimo, cinco organizações de cinco Países do Programa. 

As Parcerias de Colaboração oferecem a oportunidade de desenvolver, transferir e/ou aplicar resultados inovadores e/ou 
participar em atividades intensas de disseminação e exploração de produtos novos ou existentes ou de ideias inovadoras 
em diversas áreas relacionadas com o desporto e a atividade física. Envolvem várias organizações e agentes, pertencentes 
ou não ao domínio do desporto, incluindo, especialmente, autoridades públicas a nível local, regional, nacional e europeu, 
organizações desportivas, organizações relacionadas com o desporto e órgãos educativos. As Parcerias de Colaboração 
são, sobretudo, projetos inovadores que visam:  
Incentivar a prática desportiva e a atividade física, apoiando especialmente a aplicação da Recomendação do Conselho 
sobre a atividade física para a melhoria da saúde, em consonância com as diretrizes da UE nesta matéria e o Apelo de 
Tartu para um Estilo de Vida Saudável; Incentivar a prática desportiva e a atividade física, apoiando especialmente a 
Semana Europeia do Desporto;  Promover a educação no e pelo desporto, com especial incidência no desenvolvimento 
de aptidões, bem como no apoio à aplicação das diretrizes da UE relativas às Carreiras Duplas dos Atletas; Promover 
atividades de voluntariado no desporto; Luta contra a dopagem, nomeadamente em contextos recreativos; Luta contra a 
viciação de resultados; Fomentar a boa governação no desporto; Combater a violência e erradicar o racismo, a 
discriminação e a intolerância no desporto; Promover a inclusão social e igualdade de oportunidades no desporto. 
 
O Erasmus+ oferece grande flexibilidade no que diz respeito às atividades que podem ser desenvolvidas pelas Parcerias 
de Colaboração, desde que a proposta demonstre que as referidas atividades são as mais adequadas para atingir os 
objetivos definidos para o projeto. Normalmente, as Parcerias de Colaboração podem abranger um vasto leque de 
atividades, como por exemplo: criação de redes entre as partes interessadas; desenvolvimento, identificação, promoção 
e partilha de boas práticas; preparação, desenvolvimento e aplicação de módulos e ferramentas de formação e de ensino; 
atividades destinadas a aumentar as competências dos multiplicadores no domínio do desporto e a desenvolver a 
monitorização e análise comparada de indicadores, nomeadamente no que diz respeito à promoção de comportamentos 
éticos e códigos de conduta entre os desportistas; atividades de sensibilização para o valor acrescentado do desporto e da 
atividade física relativamente ao desenvolvimento pessoal, social e profissional dos indivíduos; atividades destinadas a 
promover sinergias inovadoras entre o domínio do desporto e os domínios da saúde, da educação, da formação e da 
juventude; atividades destinadas a melhorar a base factual do desporto para abordar desafios da sociedade e da economia 
(recolha de dados que sustentem as referidas atividades, inquéritos, consultas, etc.); conferências, seminários, reuniões, 
eventos e ações de sensibilização que sustentem as atividades supracitadas 
 
Custos Elegíveis: 
Gestão e implementação do projeto –  Máximo de € 2750 por mês 
Reuniões de projeto transnacionais –Para distâncias dos trajetos entre 100 e 1999 km: €575 por participante, por reunião 
                                                               – Para distâncias dos trajetos iguais ou superiores a 2000 km: € 760 por participante, 
por reunião. 
 

*fonte:  Guia do Programa Erasmus + 

Data de Abertura:  
02 de janeiro 2020 

Data de Encerramento  
02 de abril 2020 

Mais informação:  
EPP-SCP-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/epp-scp-2020;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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Programa Direitos, Igualdade e Cidadania 
Prevenção e combate a todas as formas de violência contra crianças, jovens e mulheres 

Beneficiários: organismos públicos, organizações privadas sem fins lucrativos (dos países que participam no programa) ou 
organizações internacionais. Organizações com fins lucrativos só podem ser parceiras. 
Os projetos podem ser nacionais ou transnacionais. Devem ser elaborados em estreita parceria com/ou liderados por atores-chave 
como agências de proteção à criança, Barnahus (conceito para um centro para crianças vítimas de abuso que evoluiu nos países 
nórdicos), polícia, serviços de saúde, setor educacional, judiciário, organizações de apoio a vítimas, etc. 
É fortemente encorajado o envolvimento de uma autoridade pública, incluindo autoridades regionais e locais, para participar 
ativamente nos projetos. A candidatura tem de ser submetida por uma parceria (mínimo duas organizações). 

 
Prioridades e atividades a serem cofinanciadas: 
Prioridade 1 – Prevenir a violência baseada no género  
Foco – Prevenção primária da violência de género, por exemplo, alteração de atitudes e comportamentos sociais, de forma 
a terminar com a tolerância a todas as formas de violência. 
Ações (lista não exclusiva) – educação e sensibilização; formação e atividades práticas de combate a preconceitos e 
estereótipos de género, normas, atitudes e comportamentos que encorajam, condenam e minimizam a violência; ações 
focadas nos perpetradores para evitar que voltem a agir de modo agressivo. As ações podem-se focar no desenvolvimento 
de programas de capacitação e intervenção para dotar as mulheres e homens com as ferramentas necessárias para 
exporem e enfrentarem a violência enquanto espectadores.  
Os candidatos devem aplicar ideias comportamentais e ferramentas práticas das ciências do comportamento nas 
propostas, a fim de obter mudanças de atitudes e comportamento.  
Prioridade 2 –  Combater a violência online contra as mulheres 
Foco – Prevenção e resposta a violência online contra mulheres 
Ações (lista não exclusiva) – sensibilização do público em geral ou de grupos-alvo; informação e apoio a (potenciais) vítimas 
para desenvolvimento de estratégias de reivindicação de direitos; informação e apoio a (potenciais) vítimas na denúncia 
de conteúdo nocivo em plataformas de TI (tecnologias de informação) e/ou em agencias policiais; capacitação de 
profissionais relevantes; prevenção e tratamento de outras formas de violência de género (incluindo violência domestica) 
com dimensão cibernética e combate de preconceitos e estereótipos de género que toleram a violência online. Em 
particular, as ações podem se concentrar no desenvolvimento de ferramentas para denunciar, sinalizar e / ou remover 
conteúdo violento on-line prejudicial contra as mulheres.  
Prioridade 3 – Proteger e apoiar crianças, jovens e mulheres que são (potenciais) vítimas, incluindo testemunhas de 
violência   
Ações – Desenvolvimento, implementação e facilitação do acesso a serviços de apoio especializados com o objetivo de 
ajudar vítimas e testemunhas de violência a superar traumas, problemas de saúde mental e danos psicológicos 
relacionados à sua experiência de violência. As ações também podem visar especificamente crianças, jovens e mulheres 
na migração 
Prioridade 4 – Prevenção, Combate e resposta a violência entre pares em crianças 
Ações – apoio a vítimas, agressores e/ou testemunhas de violência, bem como apoio aos pais, profissionais de escolas, de 
organizações de jovens e clubes, nos setores de saúde e assistência, etc. para terem as ferramentas necessárias à deteção 
e resposta a este fenómeno. As ações devem focar-se em todas as formas de violência, incluindo online. 
 
Dotação para o ano de 2020: € 12 435 000.  
Subvenção não pode ser inferior a €75 000/projeto 
 
*fonte:  Aviso REC-RDAP-GBV-AG-2020 

Data de Abertura:  
15 de janeiro 2020 

Data de Encerramento  
01 de abril 2020 

Mais informação:  

REC-RDAP-GBV-AG-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/rec-rdap-gbv-ag-2020
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Programa Direitos, Igualdade e Cidadania 
Promoção de uma implementação efetiva do princípio da não descriminação 

Beneficiários:  
Prioridades 1,2,3,4 – organismos públicos ou organizações privadas em países participantes do programa, ou organizações 
internacionais. Organizações lucrativas podem apenas submeter candidatura em parceria com organismos públicos ou ONGs. 
Prioridades 5,6 – autoridades públicas de países participantes do programa. Os parceiros devem ser entidades públicas ou privadas 
estabelecidas em países participantes do programa. 

 
Combate a descriminação de origem racial ou étnica; religiosa ou por crença; por deficiência, idade ou orientação sexual. 
Prioridades: 
Prioridade 1 – promover a gestão e inclusão de diversidade no local de trabalho, tanto no setor público como no privado 
Orçamento indicativo de € 500 000 
Prioridade 2 – combate à descriminação com base em orientação sexual e promoção da igualdade das pessoas LGBTI – 
implementação da Lista de Ações LGBTI 
Orçamento indicativo de € 1 000 000 
Prioridade 3 – combate à descriminação com base em origem racial ou étnica – reforço de uma implementação efetiva da 
legislação da União em matéria de não descriminação 
Orçamento indicativo de € 1 000 000 
Prioridade 4 – Reforço da luta contra o cigano e as várias formas de descriminação desta etnia – foco na discriminação no 
que concerne o acesso a educação, emprego, cuidados de saúde e de alojamento; combater o racismo anti-cigano ao 
consciencializar as pessoas sobre a história dos ciganos (incluindo o reconhecimento do Holocausto de Roma como parte 
do processo de reconciliação e promover a inclusão desta história em materiais pedagógicos para os alunos em 
cooperação com as autoridades nacionais relevantes); promover serviços públicos inclusivos e a cooperação com o setor 
privado para se criarem ambientes de trabalho etnicamente diversos e incentivar as instituições e empresas públicas a 
incluir os ciganos nos seus planos de trabalho sobre diversidade.  
Orçamento indicativo de € 1 000 000 
Prioridade 5 – Restrito a autoridades públicas: promover a não descriminação de origem racial ou étnica; religiosa ou por 
crença; por deficiência, idade ou orientação sexual. Ações de prevenção da descriminação, bem como iniciativas de 
capacitação, apoio e proteção de grupos e indivíduos que sofrem de descriminação. As ações podem também passar por 
capacitação de autoridades locais, regionais e nacionais, incluindo organismos para a igualdade; ações de cooperação e 
coordenação para promoção da igualdade de tratamento, para melhorar as respostas à descriminação e assegurar uma 
melhor aplicação das políticas e da legislação neste campo. 
Orçamento indicativo de € 1 000 000. 
Prioridade 6 – Restrito a autoridades públicas: recolha de dados em matéria de igualdade – desenvolvimento de uma 
abordagem coordenada para a recolha e uso de dados sobre igualdade, incluindo consultas com stakeholders relevantes 
e as comunidades afetadas quando se desenvolve e implementa os mecanismos de recolha dos dados; identificar quem 
está em risco de descriminação e sensibilizar o público para a importância destes dados.  
Orçamento indicativo de € 500 000 
 
A duração inicial dos projetos não deve exceder 24 meses. 
O montante máximo indicativo previsto para o cofinanciamento de projetos no âmbito do presente convite à apresentação 
de propostas é estimado em € 5 000 000. 
A subvenção da UE não pode exceder os 80% do custo elegível. 
 
*fonte:  Aviso REC-RDIS-DISC-AG-2020 

Data de Abertura:  
15 de janeiro 2020 

Data de Encerramento  
01 de abril 2020 

Mais informação:  

REC-RDIS-DISC-AG-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/rec-rdis-disc-ag-2020;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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Programa Direitos, Igualdade e Cidadania 
Capacitação Na Área De Direitos Da Criança 

Beneficiários: Organismos públicos ou organizações privadas em países participantes do programa, ou organizações internacionais. 

Organizações lucrativas podem apenas submeter candidatura em parceria com organismos públicos ou ONGs. O projeto pode ser 
nacional ou transnacional e a proposta deve ser apresentada por uma parceria incluindo, pelo menos, duas organizações ativamente 
envolvidas na implementação da ação proposta. É fortemente recomendado o envolvimento de uma autoridade pública, incluindo 
autoridades regionais e locais. 

O presente aviso concentra-se nas seguintes prioridades: 
Prioridade 1: Aumento da consciencialização e do conhecimento geral, incluindo entre crianças, sobre os direitos da 
criança, em particular, mas não exclusivamente, sobre o direito de ser ouvida e de expressar as suas opiniões sobre 
assuntos do seu interesse. 
Tipologia de Atividades: campanhas públicas de promoção dos direitos da criança, em conformidade com a Convenção 
das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e a Carta dos Direitos Fundamentais da UE; formação e produção de 
material de ensino para profissionais, bem como material para crianças sobre a Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança; Atividades com crianças para aumentar seu conhecimento sobre os seus direitos e o que eles 
significam no contexto da União Europeia. 
 
Prioridade 2:  Conceber, testar, estabelecer e avaliar mecanismos de participação da criança a nível local. 
Tipologia de Atividades: desenvolvimento, implementação e avaliação de mecanismos de participação infantil a nível local, 
por exemplo, conselhos municipais de crianças, reuniões consultivas para crianças; aprendizagem entre pares e apoio 
entre autoridades locais do mesmo ou de um país diferente, com o objetivo de promover o intercâmbio de conhecimentos 
e boas práticas sobre como incorporar a participação infantil nos processos locais de tomada de decisão. 
 
Prioridade 3: Avaliar a legislação nacional e o enquadramento político para a participação de crianças, com vista ao 
desenvolvimento e implementação de ferramentas que promovem a sua participação a nível nacional. 
Tipologia de Atividade:  mapeamento da legislação e práticas nacionais existentes para avaliar como a participação infantil 
é incorporada nas estruturas nacionais; desenvolvimento de estratégias e planos para promover a participação infantil a 
nível nacional, bem como de manuais, listas de verificação, material de formação, para capacitação sobre participação 
infantil e conceção e implementação de mecanismos de participação infantil a nível nacional. 
 
A duração inicial dos projetos não deve exceder 24 meses. 
O montante máximo indicativo previsto para o cofinanciamento de projetos no âmbito do presente aviso é estimado em 
€ 3 350 000. 
A subvenção solicitada pela UE não pode ser inferior a € 75 000. Não há limite máximo. 
A subvenção da UE não pode exceder 80% dos custos elegíveis. 
 
*fonte:  Aviso REC-RCHI-PROF-AG-2020 

Data de Abertura:  
15 de janeiro 2020 

Data de Encerramento  
29 de abril 2020 

Mais informação:  
REC-RCHI-PROF-AG-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/rec-rchi-prof-ag-2020;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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Programa Direitos, Igualdade e Cidadania 
Prevenção E Combate Ao Racismo,  Xenofobia,  Homofobia E Outras Formas De Intolerância E Monitorização, Prevenção E 

Combate Ao Discurso De Ódio On-Line 
Beneficiários:  
Prioridade 1 e 2: Organismos públicos ou organizações privadas em países participantes do programa, ou organizações internacionais. 
Organizações lucrativas podem apenas submeter candidatura em parceria com organismos públicos ou ONG. 
Prioridade 3: Para submissão de candidatura tem de ser uma autoridade pública estabelecida num país participante do programa. 
Parceiros podem ser organismos públicos ou organizações privadas em países participantes do programa, ou organizações 
internacionais 
O projeto pode ser nacional ou transnacional e a proposta deve ser apresentada por uma parceria incluindo, pelo menos, duas 
organizações ativamente envolvidas na implementação da ação proposta.  

O presente aviso concentra-se nas seguintes prioridades: 
Prioridade 1: Prevenção e combate ao racismo, xenofobia e outras formas de intolerância  
Prevenção contra o antissemitismo e combate ao racismo contra muçulmanos ou indivíduos percebidos como tal serão 
priorizadas. 
Tipologia de Atividade: aprendizagem mútua e intercâmbio de boas práticas; construção de coligações, ações de 
capacitação e formação; apoio à comunidade e ás vítimas; iniciativas de divulgação e consciencialização; estudos e 
atividades analíticas 
Orçamento indicativo: 4 930 000 € 
 
Prioridade 2: Monitorização, prevenção e combate ao discurso de ódio on-line 
Tipologia de Atividade: ações de sensibilização, ações e campanhas com várias partes interessadas; promoção de 
competências digitais, pensamento crítico e educação; recolha avançada de dados, análise de tendências, conexões e 
perceção do que desperta o ódio online. 
Orçamento indicativo: 2 000 000 € 
 
Prioridade 3: Restrito às autoridades públicas: melhorar as respostas ao racismo, xenofobia e outras formas de intolerância 
a nível nacional, regional e local 
Esta prioridade deve focar-se na capacitação de autoridades públicas. 
Tipologia de Atividade: ações de formação dirigidas a autoridades como sejam policiais, promotores ou juízes, a fim de 
aumentar a sua capacidade de implementar o quadro jurídico sobre discursos de ódio e crimes de ódio no terreno; projetar 
e implementar estratégias ou planos de ação; desenvolvimento de ferramentas, sistemas ou práticas concretas, a fim de 
melhorar os sistemas de registo ou recolha de dados de casos de discurso de ódio e crime de ódio a nível nacional, regional 
ou local; iniciativas destinadas a garantir a captação, uso e sustentabilidade de ferramentas e materiais de formação 
disponíveis na área de crimes de ódio e discursos de ódio; aprendizagem mútua e intercâmbio de boas práticas entre 
autoridades nacionais, regionais ou locais, bem como com organizações da sociedade civil. 
Orçamento indicativo: € 1 000 000 
 
A duração inicial dos projetos não deve exceder 24 meses. 
O montante máximo indicativo previsto para o cofinanciamento de projetos no âmbito do presente aviso é estimado em 
€ 7 930 000. 
A subvenção da UE não pode exceder 80% dos custos elegíveis 
 

*fonte:  Aviso REC-RRAC-RACI-AG-2020 

Data de Abertura:  
15 de janeiro 2020 

Data de Encerramento  
15 de abril 2020 

Mais informação:  
REC-RRAC-RACI-AG-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/rec-rrac-raci-ag-2020;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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Fundo Ambiental 
Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART) 

Beneficiários: Áreas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais 

 
O Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART) tem por objetivo combater as externalidades 
negativas associadas à mobilidade, nomeadamente a exclusão social, a emissão de gases de efeito de estufa, a poluição 
atmosférica, o congestionamento, o ruído e o consumo de energia. Deste modo, visa atrair passageiros para o transporte 
coletivo, apoiando as autoridades de transporte com uma verba anual, que lhes permita operar um criterioso ajustamento 
tarifário e da oferta, no quadro das competências que lhes são atribuídas pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, na sua 
redação atual. 
Assim, o PART é um programa de financiamento das autoridades de transporte para a implementação e desenvolvimento 
de medidas de apoio à redução tarifária nos sistemas de transporte público coletivo de passageiros, bem como para o 
aumento da oferta de serviço e a expansão da rede. 
Consideram -se como apoio à redução tarifária as medidas que envolvam uma ou mais das seguintes tipologias: 
a) Apoio à redução tarifária a todos os utilizadores; 
b) Apoio à redução tarifária ou à gratuitidade para grupos alvo específicos, incluindo pessoas 
com deficiência, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, certificada por Atestado 
Médico de Incapacidade Multiusos; 
c) Apoio à criação de «passes família»; 
d) Apoio às alterações tarifárias decorrentes do redesenho das redes de transporte e da alteração 
de sistemas tarifários. 
O montante das receitas a consignar anualmente ao Fundo Ambiental para o PART é estabelecido na lei que aprova o 
Orçamento do Estado. Contudo, o acesso ao financiamento do PART está sujeito a uma comparticipação mínima dos 
municípios que integram as AM e CIM, nos seguintes termos: 
a) Em 2020, a comparticipação mínima é de 10 % da verba transferida pelo Estado; 
b) Em 2021 e anos seguintes, a comparticipação mínima é de 20 % da verba transferida pelo 
Estado. 
As AM e CIM procedem à repartição das dotações pelas autoridades de transporte existentes no seu espaço territorial, 
tendo em consideração, designadamente, a oferta em lugares quilómetro associados aos serviços de transporte por estas 
geridos. 
Nos casos em que o sistema tarifário seja integrado entre operadores de diferentes autoridades de transporte, a repartição 
das verbas referidas no número anterior deve ser ajustada em conformidade com o modelo de integração tarifária. 
Das verbas alocadas a cada autoridade de transporte, uma parcela não inferior a 60 %, destina -se a financiar as medidas 
de apoio à redução tarifária, devendo o valor remanescente ser aplicado no aumento da oferta de serviço e na extensão 
da rede. 
 
*fonte:  Decreto Lei nº 1-A/2019, de 3 de janeiro 

Data de Abertura:  
03 de janeiro 2020 

Data de Encerramento  
24 de janeiro 2020 

Mais informação:  
Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos 

(PART) 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2020/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/part-2020.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2020/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/part-2020.aspx
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ICNF 
Apoio ao Equipamento das Equipas/Brigadas de Sapadores Florestais 2020 

Beneficiários:  Entidades detentoras de equipas/brigadas de Sapadores Florestais que se encontrem operacionais e que a seguir se 
elencam: Entidades gestoras de Zonas de Intervenção Florestal (ZIF); Associações e cooperativas reconhecidas como organizações de 
produtores florestais, registadas no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.); Órgãos de gestão dos baldios 
e suas associações; Cooperativas de interesse público; Órgãos e serviços da administração direta e indireta do Estado; Autarquias 
locais; Comunidades Intermunicipais 

 
O apoio financeiro para equipamento das equipas de sapadores florestais insere-se no eixo de intervenção “Defesa da 
floresta contra incêndios e agentes bióticos”, previsto na alínea b) do artigo 5.º do Regulamento do FFP e na tipologia e 
ação prevista na subalínea i) da alínea b) do artigo 6.º daquele regulamento.   
Pretende-se com este apoio que as entidades detentoras de equipas/brigadas de Sapadores Florestais possam 
adquirir/substituir Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
As entidades beneficiárias devem ser detentoras de equipas de sapadores florestais (eSF) operacionais.   
O tipo de equipamento a adquirir deve constar dos manuais publicados no sítio1 do ICNF, I.P., nos termos e características 
ali referidos, segundo a listagem apresentada em anexo a este anúncio 
São elegíveis para atribuição do apoio, os EPI adquiridos a partir da data 1 de janeiro e termina a 31 de maio de 2020, data 
final da receção do pedido de pagamento. Não é elegível para as equipas constituídas e operacionais no ano de 2019 e 
que não tenham beneficiado do apoio previsto nos anúncios de abertura de procedimento concursal n.ºs 2018-0201-02 e 
2018-0201-01. e cuja operacionalidade da mesma foi anterior a 1 de janeiro de 2020. 
 
O apoio à aquisição de EPI de equipas/brigadas de Sapadores Florestais é concedido sob a forma de subsídio não 
reembolsável, até um máximo de 4.000,00 € por equipa operacional.   
Prevê-se a assunção de compromissos no valor total de € 1.600.000,00. 
 
Equipamento de Proteção Individual para uma Equipa Nova de Sapadores Florestais: 
Capacete; Suporte viseira; Viseira metálica; Protetores Auriculares; Lanterna e Suporte Lanterna; Óculos de proteção; Bota 
com biqueira de aço; Casaco para trabalho florestal, tipo dólman; Calças para trabalho florestal; Luvas de cinco dedos para 
trabalho florestal, em pele de vaca; Calças de proteção no uso de motosserra; Calças de proteção no uso de 
motorroçadora; Cogula; Bota ignífuga; Casaco ignífugo, tipo dólman; Calça ignífuga; Luvas de cinco dedos ignífuga; 
Cinturão em lona; T-shirt manga curta; T-shirt manga comprida; Sweatshirt; Boné; Gorro malha; Camisola de malha e Fato 
impermeável. 
 
  
*fonte:   Aviso n.º 2020-2012-01 

Data de Abertura:  
21 de janeiro 2020 

Data de Encerramento  
31 de maio 2020 

Mais informação:  
Aviso n.º 2020-2012-01 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
http://www2.icnf.pt/portal/fundos/fundo-florestal-permanente/candidatura-2020
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POISE 
Combate à violência de género/doméstica - Instrumentos Específicos de Proteção das Vítimas e de Acompanhamento dos 

Agressores na Violência Doméstica 
Beneficiários:  entidades públicas ou privadas que integrem ou venham a integrar a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência 
Doméstica 

 
O presente concurso refere-se a intervenções no âmbito do atendimento, acompanhamento e apoio especializados a 
vítimas de violência doméstica e violência de género, bem como a ações no âmbito da sensibilização e da produção de 
material formativo e informativo de suporte às atividades, exclusivamente no âmbito da violência doméstica e violência 
de género.  
Pretende-se em concreto apoiar intervenções em área territoriais ainda não cobertas ou deficientemente cobertas, de 
modo a completar a cobertura do território abrangido pelo POISE, no contexto da rede de prevenção e combate à violência 
doméstica e à violência de género, através do apoio direto e especializado às vítimas, com o envolvimento de equipas 
multidisciplinares que integrem as estruturas de apoio e de atendimento às vítimas, nomeadamente nas valências do 
apoio psicológico, social e jurídico. 
São elegíveis no âmbito deste concurso as ações de: 
1 – atendimento, acompanhamento e apoio especializados - nas dimensões social, psicológica e jurídica - a vítimas de 
violência doméstica e/ou violência de género, designadamente a organização dos processos de intervenção no terreno e 
o apoio individual ou em grupo; 
2 – atividades de informação, sensibilização e prevenção primária junto da comunidade local, exclusivamente relacionada 
com a resposta referida na alínea anterior. 
3 – preparação e edição de materiais formativos e informativos de suporte às atividades exclusivamente relacionadas com 
violência doméstica e/ou violência de género. 
 
As candidaturas apresentadas no âmbito deste concurso têm a duração máxima de 24 meses, devendo estar concluídas, 
no limite, até 31 de dezembro de 2021. 
 
A dotação financeira indicativa afeta ao presente concurso é de 902.000,00€ para uma meta de realização de 2.135 
atendimentos. 
A dotação tem a seguinte distribuição indicativa para a região Centro: 
c) 328.000.00€ para o território abrangido pelas Comunidades Intermunicipais da Região de Coimbra, da Beira Baixa e das 
Beiras e Serra da Estrela; 
d) 164.000.00€ para o território abrangido pela Comunidade Intermunicipal do Oeste 
 
A comparticipação pública da despesa elegível é repartida pelo Fundo Social Europeu (85%) e pela Contribuição Pública 
Nacional (15%) 

*fonte:  Aviso POISE-37-2020-01 

Data de Abertura:  
23 de janeiro 2020 

Data de Encerramento  
06 de março 2020 

Mais informação:  
POISE-37-2020-01 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://poise.portugal2020.pt/documents/10180/99868/Aviso_TO3_17_1_POISE-37-2020-01_v1.pdf/70396ca7-82ea-4c1e-aa8f-f29f5213ae0e
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Centro2020 
Operações enquadradas em PAMUS - Ações de Cariz Intermunicipal 

Beneficiários:  Comunidades Intermunicipais e Municípios em associação 

 
O presente aviso tem como objetivo o lançamento de concurso para a seleção de operações enquadradas na prioridade 
de investimento 4.5 (4e) ‐ Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, 
nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de 
adaptação relevantes para a atenuação. Esta prioridade está incluída no Eixo Prioritário 6 – Afirmar a sustentabilidade dos 
territórios (SUSTENTAR), estando associado ao objetivo temático 4 – Apoiar a transição para uma economia de baixo teor 
de carbono em todos os setores. 
O POR define ainda que o objetivo específico desta prioridade de investimento é apoiar a mobilidade urbana sustentável 
e a descarbonização dos territórios. Por sua vez, na seção 9 do RESEUR na sua redação atual, o artigo 65º estabelece que 
os apoios têm como objetivo específico “o desenvolvimento de planos de mobilidade e intervenções na área da mobilidade 
sustentável, para a promoção da eficiência energética, tendo por objetivo a redução das emissões de Gases com Efeito de 
Estufa (GEE) e a promoção da competitividade dos transportes públicos face ao transporte individual”. 
 
São suscetíveis de apoio, no âmbito do presente Aviso de Concurso, as intervenções que se enquadrem nas tipologias de 
investimento abrangidas pelas seguintes prioridades de investimento, desde que enquadradas no PAMUS: 
a) Investimento em ciclovias ou vias pedonais (excluindo as que tenham fins de lazer como objetivo principal) e em modos 
de transporte não motorizados para uso público, como bicicletas. [b) do n.º 1 do Art.º 66 do RE SEUR] 
b) Sistemas de gestão e informação para soluções inovadoras e experimentais de transporte adequadas à articulação entre 
aos territórios urbanos e os territórios de baixa densidade populacional, incluindo para as soluções flexíveis de transporte 
com utilização de formas de energia menos poluentes. [i) do n.º 1 do Art.º 66 do RE SEUR]. 
 
O prazo máximo de execução das operações é de 2 anos (24 meses) a contar da assinatura do Termo de Aceitação, salvo 
casos devidamente fundamentados. 
A dotação indicativa do FEDER, no âmbito do presente aviso de concurso, é de 10.000.000€ . 
A taxa máxima de cofinanciamento FEDER a aplicar às operações a aprovar é de 85% das despesas elegíveis, de acordo 
com o artigo 8º do RESEUR na sua redação atual 

*fonte:  Aviso CENTRO-06-2020-01 

Data de Abertura:  
24 e janeiro 2020 

Data de Encerramento  
30 de junho 2020 

Mais informação:  
CENTRO-06-2020-01   

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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Sistema de Incentivos (SI) 
Internacionalização das PME 

Beneficiários: empresas PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica 

O presente Concurso visa três prioridades objetivas de política pública: 1 - prioridade conferida ao E-Commerce e 
Transformação Digital; 2 - a prioridade conferida ao desafio do Brexit: Diversificação de Mercados 3 -  a prioridade 
Acelerador de Exportações. 
 
1 -Prioridade E-commerce e Transformação Digital - promover o aumento das exportações portuguesas via comércio 
eletrónico, alargando o número de PME que utilizem exclusivamente o comércio eletrónico como ferramenta de 
internacionalização e conferindo maior visibilidade à oferta portuguesa nos canais online. Pretende-se estimular a adoção 
de estratégias de transformação digital nas PME, baseadas na implementação de tecnologias e processos associados à 
Indústria 4.0 que configurem ajustamentos aos modelos de negócio internacionais, anulando barreiras geográficas e 
introduzindo alterações na relação entre os vários intervenientes na cadeia de valor, bem como com o cliente. 
Projetos nos seguintes domínios: a) A presença na web, através da economia digital; b) O desenvolvimento e promoção 
internacional de marcas; c) O marketing internacional; d) A introdução de novos métodos de organização nas práticas 
comerciais ou nas relações externas. 
 
2 - Prioridade Brexit: Diversificação de Mercados - através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2019, de 4 de 
março, o Conselho de Ministros aprovou a criação de um incentivo financeiro, no âmbito do Portugal 2020, que permita 
disponibilizar às empresas portuguesas a elaboração de um diagnóstico e a definição de um plano de ação tendentes a 
responder aos desafios e oportunidades decorrentes do Brexit. Essa resposta poderá materializar-se numa estratégia de 
diversificação dos mercados de exportação ou mesmo numa estratégia de reposicionamento no mercado do Reino Unido, 
tendente a segmentos de maior valor acrescentado ou novos nichos de mercado. 
3 - Prioridade Acelerador de Exportações - reforçar a presença nos mercados internacionais das PME portuguesas já 
exportadoras, induzindo por essa via a aceleração das exportações portuguesas.  
 
Para as prioridades 2 e 3, projetos nos seguintes domínios: a) O conhecimento de mercados externos; b) A presença na 
web, através da economia digital; c) O desenvolvimento e promoção internacional de marcas; d) A prospeção e presença 
em mercados internacionais; e) O marketing internacional; f) A introdução de novo método de organização nas práticas 
comerciais ou nas relações externas; g) As certificações específicas para os mercados externos. 
 
Tipologia das operações: Inovação de marketing, Inovação Organizacional 
O limite mínimo de despesa elegível total por projeto no âmbito do presente Aviso é de 25 mil euros. 
A dotação do Fundo FEDER afeta ao presente concurso é de 55,5 milhões de euros, correspondendo ao Programa 
Operacional Regional do Centro a seguinte dotação:  
 

Programa Operacional 
Fase I:  Prioridade E-

commerce e 
Transformação Digital 

Fase II:  Prioridade 
Brexit: Diversificação 

de Mercados 

Fase III:  Prioridade 
Acelerador de 
Exportações 

Total 

Regional do Centro 600 650 1.750 3.000 
 

*fonte:  Aviso nº 01/SI/2020 

Data de Abertura:  
24 e janeiro 2020 

Data de Encerramento  
25 de maio 2020 

Mais informação:  
Aviso N.º 01/SI/2020 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_01-SI-2020
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Sistema de Incentivos (SI) 
Projetos Em Copromoção: Iniciativa Clube De Fornecedores 

Beneficiários: Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica; Entidades não Empresariais do Sistema de I&I (ENESII). 

O presente Aviso visa apoiar as empresas fornecedoras e entidades não empresariais do sistema de I&I, inseridas em redes 
de empresas nucleares aprovadas VWA (Volkswagen Autoeuropa) / PSA (Peugeot Citroen Portugal) , investimentos de 
natureza inovadora que se traduzam na produção de novos bens ou serviços alinhados com a estratégia global das 
respetivas Empresas Nucleares no quadro da cadeia de valor gerador de maior valor acrescentado. O objetivo específico 
consiste em estimular a tipologia de Investimento designada por “Investigação e Desenvolvimento Tecnológico”, definida 
nos termos do artigo 3.º do RECI, através da concessão de apoios financeiros a projetos que contribuam para: 
• aumentar o investimento empresarial em matéria de I&D, apoiando projetos de empresas em copromoção com outras 
empresas, com centros de interface tecnológico ou restantes entidades do Sistema de I&I, alinhados com os domínios 
prioritários da Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (RIS3), que visem, 
designadamente através da realização de atividades de inovação e investigação industrial e desenvolvimento 
experimental, o reforço da sua competitividade, a inserção internacional e acelerar a difusão, transferência e utilização de 
tecnologias, conhecimentos e resultados de I&D no tecido empresarial; 
• a participação e integração de empresas e entidades do Sistema de I&I em clubes de fornecedores internacionais, criando 
ou reforçando lógicas de rede de fornecedores locais, capacitando-os em fatores competitivos, permitindo e assegurando 
melhores condições de acesso a mercados, tecnologias e competências. 
• assegurar que os investimentos propostos se encontram alinhados com o cumprimento dos objetivos previstos na 
iniciativa “CLUBES DE FORNECEDORES” que são os seguintes: 
- Capacitar preferencialmente as PME para integrar redes de fornecedores globais, inovadores e internacionalmente 
competitivos; 
- Alavancar a integração de tecnologias que facilitem a adaptação à Industria 4.0. e aos fundamentos da Economia Circular; 
- Promover a adaptação aos requisitos tecnológicos dos processos e produtos que proporcionem know-how especializado, 
recursos e conhecimento crítico, maior produtividade, mais flexibilidade e maior qualidade dos produtos; 
- Substituir importações aumentando o valor acrescentado nacional e as exportações. 
 
Os projetos a apoiar inserem-se na tipologia “I&D Empresas” e devem ser exclusivamente realizados na modalidade em 
copromoção, devendo os projetos ser liderados por uma empresa, envolvendo a colaboração efetiva entre entidades do 
sistema de I&I no desenvolvimento de atividades de I&D, nomeadamente a colaboração entre empresas ou entre estas e 
entidades não empresariais do sistema de I&I, ou promovidos por instituições sem finalidades lucrativos com atividades 
de I&D participadas por empresas e instituições científicas e tecnológicas no capital associativo. 
 
Os projetos a apoiar devem ter uma duração máxima de 36 meses. 
O projeto deve integrar um investimento elegível mínimo de €150.000. 
A taxa máxima de incentivo a atribuir é a que ficar estabelecida de acordo com o previsto no artigo 71.º do RECI no que 
respeita à tipologia I&D empresas. 

*fonte:  Aviso nº 03/SI/2020 

Data de Abertura:  
27 de janeiro 2020 

Data de Encerramento  
30 de junho 2020 

Mais informação:  
Aviso N.º 03/SI/2020 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.compete2020.gov.pt/concursos/detalhe/AAC_03-SI-2017
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Sistema de Incentivos (SI) 
Projetos De I&D Individuais: Iniciativa Clube De Fornecedores 

Beneficiários:  empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 

O presente Aviso visa apoiar as empresas fornecedoras inseridas em redes de empresas nucleares aprovadas (Clube de 
Fornecedores VWA e PSA), em projetos de investimento na tipologia de Investimento designada por “Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico” através da concessão de apoios financeiros a projetos que contribuam para o aumento do 
investimento empresarial em matéria de I&D (P.I 1.2), apoiando projetos de empresas alinhados com os domínios 
prioritários da Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (RIS3), que visem, 
designadamente através da realização de atividades de inovação e investigação industrial e desenvolvimento 
experimental, o reforço da sua competitividade, a inserção internacional e acelerar a difusão, transferência e utilização de 
tecnologias, conhecimentos e resultados de I&D no tecido empresarial. 
Os projetos devem ainda encontrar-se orientados para os objetivos da iniciativa “CLUBES DE FORNECEDORES” 
relacionados com: 
• Capacitar preferencialmente as PME para integrar redes de fornecedores globais, inovadores e internacionalmente 
competitivos; 
• Alavancar a integração de tecnologias que facilitem a adaptação à Indústria 4.0. e aos fundamentos da Economia Circular; 
• Promover a adaptação aos requisitos tecnológicos dos processos e produtos que proporcionem know-how 
especializado, recursos e conhecimento crítico, maior produtividade, mais flexibilidade e maior qualidade dos produtos. 
 
Tipologia de projetos: Projetos individuais que são realizados por uma empresa, compreendendo atividades de 
investigação industrial e/ou de desenvolvimento experimental, conducentes à criação de novos produtos, processos ou 
sistemas ou à introdução de melhorias significativas em produtos, processos ou sistemas existentes. 
 
Os projetos a apoiar devem ter uma duração máxima de 24 meses 
O projeto deve corresponder a um mínimo de investimento elegível de € 100.000 
Empresas cujos investimentos estejam localizados exclusivamente nas regiões menos desenvolvidas (NUTS II Norte, Centro 
e Alentejo) – a taxa máxima de incentivo a atribuir aos projetos é a que ficar estabelecida de acordo com o previsto no 
artigo 71.º do RECI no que respeita à tipologia “I&D empresas” na modalidade de projetos individuais 

*fonte:  Aviso nº04/SI/2020 

Data de Abertura:  
27 de janeiro 2020 

Data de Encerramento  
30 de junho 2020 

Mais informação:  
Aviso N.º 04/SI/2020 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/Clube-Fornecedores_PEUGEOT-CITROEN-PORTUGAL
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Sistema de Incentivos (SI) 
Inovação Produtiva 

Beneficiários: empresas (PME e grandes empresas) de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica 

O presente Aviso visa apoiar as empresas fornecedoras inseridas em redes de empresas nucleares aprovadas (Clubes de 
Fornecedores VWA / PSA), investimentos de natureza inovadora que se traduzam na produção de novos bens ou serviços 
alinhados com a estratégia global da respetiva Empresa Nuclear no quadro da cadeia de valor gerador de maior valor 
acrescentado. O objetivo específico do presente concurso consiste em estimular a tipologia de Investimento designada 
por “Inovação Empresarial”, definida nos termos do artigo 3.º do RECI, através da concessão de apoios financeiros a 
projetos que contribuam para o: 

 Aumento do investimento empresarial das grandes empresas em atividades inovadoras 

 Reforço da capacitação empresarial das PME para o desenvolvimento de bens e serviços 
Atribui-se assim, um claro enfoque a investimentos no domínio da diferenciação, diversificação e inovação, na produção 
de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis, no quadro de fileiras produtivas e de cadeias de valor mais 
alargadas e geradoras de maior valor acrescentado, orientados para os objetivos da iniciativa “CLUBES DE 
FORNECEDORES” relacionados com: 1) Capacitar preferencialmente as PME para integrar redes de fornecedores globais, 
inovadores e internacionalmente competitivos; 2)Alavancar a integração de tecnologias que facilitem a adaptação à 
Industria 4.0. e aos fundamentos da Economia Circular; 3) Promover a adaptação aos requisitos tecnológicos dos processos 
e produtos que proporcionem know-how especializado, recursos e conhecimento crítico, maior produtividade, mais 
flexibilidade e maior qualidade dos produtos; 4) Substituir importações aumentando o valor acrescentado nacional e as 
exportações. 
 
São suscetíveis de apoio os projetos individuais em atividades inovadoras relacionados com as seguintes tipologias: 
a) A criação de um novo estabelecimento; b) O aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, devendo esse 
aumento corresponder no mínimo a 20% da capacidade instalada em relação ao ano pré projeto. A empresa deve 
aumentar a sua capacidade produtiva de bens e/ou serviços já produzidos nesse estabelecimento. Para demonstrar o 
cumprimento do aumento mínimo de 20% é admitido o aumento em termos de Valor Bruto da Produção (VBP) ou outro 
critério tecnicamente sustentável pela empresa. O critério a utilizar deve permitir calcular o aumento em termos de taxa 
de crescimento entre o pré e pós projeto; c) A diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não 
produzidos anteriormente no estabelecimento, sendo que os custos elegíveis devem exceder em, pelo menos, 200% o 
valor contabilístico dos ativos que são reutilizados, tal como registado no exercício fiscal precedente ao início dos trabalhos 
(2018). Ou seja, a despesa elegível do projeto deve representar no mínimo o valor correspondente a 3 vezes o valor 
contabilístico dos ativos reutilizados. Os ativos reutilizados no projeto de diversificação (terrenos, edifícios, máquinas, 
equipamentos e outros ativos fixos tangíveis e intangíveis) devem ser identificados pela empresa na candidatura, sendo 
admitida a utilização de um método pro-rata para o seu apuramento, com base no peso relativo do volume de vendas dos 
novos produtos ou outro critério desde que tecnicamente sustentável; d) A alteração fundamental do processo global de 
produção de um estabelecimento existente (nesta tipologia não se está na presença de novas produções: bens ou serviços, 
a tipologia corresponde a uma alteração fundamental de processo global), sendo que os custos elegíveis devem exceder 
a amortização e depreciação dos ativos associados ao processo a modernizar no decurso dos três exercícios fiscais 
precedentes (2016, 2017 e 2018). As amortizações e depreciações dos ativos associados ao processo a modernizar são os 
que estão registados na contabilidade da empresa correspondentes ao estabelecimento em causa relacionados com o 
produto/serviço sobre os quais incide a alteração fundamental do processo de decisão. Num cenário em que a alteração 
fundamental de processo possa não abranger a produção de todos os produtos/serviços do estabelecimento, é admitida 
a utilização de um método pro-rata para o seu apuramento, com base no peso relativo do volume de vendas dos produtos 
abrangidos no processo de alteração fundamental ou outro critério desde que tecnicamente sustentável. 
os projetos a apoiar no presente Aviso de concurso têm de apresentar um mínimo de despesa elegível total por projeto 
de 75 mil euros. 
Tendo em consideração o previsto no artigo 31.º do RECI, a taxa de financiamento dos projetos no âmbito deste Aviso é 
obtida a partir da soma das seguintes parcelas, taxa base mais majorações, até ao limite máximo de 75%: 

*fonte:  Aviso nº05/SI/2020 

Data de Abertura:  
27 de janeiro 2020 

Data de Encerramento  
30 de junho 2020 

Mais informação:  
Aviso N.º 05/SI/2020 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/Clube-Fornecedores_PEUGEOT-CITROEN-PORTUGAL
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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 

Fundo Ambiental: 3ª Fase do 
Programa de Apoio à Mobilidade 
Elétrica na Administração Pública - 
Parte 2 

31 de março 2020 
Aviso n.º 20226/2019, de 17 de 

dezembro 

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  

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/126001981/details/maximized
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2019/descarbonizacao/3-fase-mobilidade-eletrica-na-administracao-publica-2.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2019/descarbonizacao/3-fase-mobilidade-eletrica-na-administracao-publica-2.aspx
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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Oportunidades que permanecem aberta – Horizonte 2020 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

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 

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 
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Apoio à política e cooperação 
internacional 

28 de novembro 2019 17 de março 2020 

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

carbono:  
energia segura, limpa e eficiente 

03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Transformação e Digitalização da 
indústria e serviços Europeus:  

Transporte Rodoviário Automatizado 
03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

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

carbono: 
Baterias de última geração 

03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

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

carbono: Veículos Verdes 
03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Mobilidade para o Crescimento 2018-
2020 

03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Intercâmbio de Staff de Pesquisa e 
Inovação Marie Skłodowska-Curie 

05 de dezembro 2019 28 de abril 2020 

Ciência com e para a sociedade 10 de dezembro 2019 15 de abril 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 

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  

Small Grant Scheme # 3 – 
Projetos para reforçar a 
adaptação às alterações 
climáticas a nível local 

02 de dezembro 2019 24 de março 2020 
Small Grants Scheme #3 - Projetos 

para reforçar a adaptação às 
alterações climáticas a nível local  

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/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://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/
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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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 

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 

Ação Chave 3: Apoio à 
reforma das políticas – 

Experimentações Políticas 
Europeias nos domínios da 

Educação e Formação, 
lideradas por autoridades 

públicas de alto nível 

06  de dezembro 2019 21 de abril 2020 EACEA/38/2019 

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 

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
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/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.410.01.0011.01.ENG&toc=OJ:C:2019:410:TOC
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
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Oportunidades que permanecem abertas – Europa para os Cidadãos 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Projetos da Sociedade Civil 17 de dezembro 2019 01 de setembro 2020 
  EFC-CIV-2020  

 

Redes de cidades 17 de dezembro 2019 03 de março 2020 EFC-NT-2020  

Strand 1 – Memória Europeia 17 de dezembro 2019 03 de março 2020 EFC-REMEM-2020 

Geminação de Cidades 17 de dezembro 2019 03 de março 2020 EFC-TT-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/efc-civ-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-nt-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-remem-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-tt-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

