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Horizonte 2020:  
H2020-JTI-IMI2-2020-21-fase-única 

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 therapeutics 
and diagnostics combatting 

coronavirus infections 
IMI2-2020-21-01 03 de março 2020 23 de junho 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:  
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 

Financing for energy efficiency 
investments - Smart Finance 

for Smart Buildings 
LC-SC3-B4E-11-2020 05 de março 2020 10 de setembro 2020 

National roundtables to 
implement the Smart Finance 
for Smart Buildings initiative 

LC-SC3-B4E-12-2020 05 de março 2020 10 de setembro 2020 

Aggregation - Project 
Development Assistance 

LC-SC3-B4E-13-2020 05 de março 2020 10 de setembro 2020 

Enabling next-generation of 
smart energy services 

valorising energy efficiency and 
flexibility at demand-side 

LC-SC3-B4E-14-2020 05 de março 2020 10 de setembro 2020 

Stimulating demand for 
sustainable energy skills in the 

building sector 
LC-SC3-B4E-2-2020 05 de março 2020 10 de setembro 2020 

Upgrading smartness of 
existing buildings through 

innovations for legacy 
equipment 

LC-SC3-B4E-3-2020 05 de março 2020 10 de setembro 2020 

Next-generation of Energy 
Performance Assessment and 

Certification 
LC-SC3-B4E-4-2020 05 de março 2020 10 de setembro 2020 

The role of consumers in 
changing the market through 

informed decision and 
collective actions 

LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020 05 de março 2020 10 de setembro 2020 

Mitigating household energy 
poverty 

LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020 05 de março 2020 10 de setembro 2020 

Supporting public authorities in 
driving the energy transition 

LC-SC3-EC-5-2020 05 de março 2020 10 de setembro 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:  
Prémio Capital Europeia da Inovação (iCapital) 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 

The European Capital of 
Innovation Award (iCapital) 

H2020-European-i-capital-Prize-
2020 

05 de março 2020 23 de junho 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:  
Segurança 

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 

Human factors, and social, 
societal, and organisational 

aspects of border and external 
security 

SU-BES01-2018-2019-2020 12 de março 2020 27 de agosto 2020 

Technologies to enhance 
border and external security 

SU-BES02-2018-2019-2020 12 de março 2020 27 de agosto 2020 

Demonstration of applied 
solutions to enhance border 

and external security 
SU-BES03-2018-2019-2020 12 de março 2020 27 de agosto 2020 

Human factors, and social, 
societal, and organisational 
aspects for disaster-resilient 

societies 

SU-DRS01-2018-2019-2020 12 de março 2020 27 de agosto 2020 

Technologies for first 
responders   

SU-DRS02-2018-2019-2020 12 de março 2020 27 de agosto 2020 

Pre-normative research and 
demonstration for disaster-

resilient societies 
SU-DRS03-2018-2019-2020 12 de março 2020 27 de agosto 2020 

Chemical, biological, 
radiological and nuclear 

(CBRN) cluster 
SU-DRS04-2019-2020 12 de março 2020 27 de agosto 2020 

Human factors, and social, 
societal, and organisational 

aspects to solve issues in 
fighting against crime and 

terrorism 

SU-FCT01-2018-2019-2020 12 de março 2020 27 de agosto 2020 

Technologies to enhance the 
fight against crime and 

terrorism    
SU-FCT02-2018-2019-2020 12 de março 2020 27 de agosto 2020 

Information and data stream 
management to fight against 
(cyber)crime and terrorism 

SU-FCT03-2018-2019-2020 12 de março 2020 27 de agosto 2020 

Chemicals: intelligence, 
detection, forensics 

  SU-FCT04-2020 12 de março 2020 27 de agosto 2020 

Pan-European networks of 
practitioners and other actors 

in the field of security 
SU-GM01-2018-2019-2020 12 de março 2020 27 de agosto 2020 

Strategic pre-commercial 
procurements of innovative, 
advanced systems to support 

security 

SU-GM02-2018-2020 12 de março 2020 27 de agosto 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:  
Segurança Digital 

Beneficiários:  Entidades jurídicas estabelecidas nos Estados Membros da União Europeia, incluindo as suas regiões ultraperiféricas, 
serão elegíveis para receber financiamento através de subvenções do Programa Horizonte 2020. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Intelligent security and privacy 
management 

SU-DS02-2020 12 de março 2020 27 de agosto 2020 

Digital Security and privacy for 
citizens and Small and Medium 

Enterprises and Micro 
Enterprises 

SU-DS03-2019-2020 12 de março 2020 27 de agosto 2020 

Cybersecurity in the Electrical 
Power and Energy System 
(EPES): an armour against 

cyber and privacy attacks and 
data breaches 

SU-DS04-2018-2020 12 de março 2020 27 de agosto 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


BOLETIM INFORMATIVO COM OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO | 2020  

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizonte 2020:  
Inteligência artificial e segurança: realizar uma avaliação equilibrada de oportunidades e desafios para a 

aplicação da Lei na Europa 
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 

Developing a research 
roadmap regarding Artificial 

Intelligence in support of Law 
Enforcement   

SU-AI01-2020 12 de março 2020 27 de agosto 2020 

Secure and resilient Artificial 
Intelligence technologies, tools 
and solutions in support of Law 

Enforcement and citizen 
protection, cybersecurity 

operations and prevention and 
protection against adversarial 

Artificial Intelligence 

SU-AI02-2020 12 de março 2020 27 de agosto 2020 

Human factors, and ethical, 
societal, legal and 

organisational aspects of using 
Artificial Intelligence in support 

of Law Enforcement 

SU-AI03-2020 12 de março 2020 27 de agosto 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:  
Proteger a infra-estrutura da Europa e as pessoas nas cidades inteligentes europeias 

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 

Prevention, detection, 
response and mitigation of 

combined physical and cyber 
threats to critical infrastructure 

in Europe 

SU-INFRA01-2018-2019-2020 12 de março 2020 27 de agosto 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:  
Tecnologias Futuras e Emergentes (FET) Proactivas – Impulsionar tecnologias emergentes 

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 

Environmental Intelligence FETPROACT-EIC-07-2020 26 de março 2020 02 de julho 2020 

FET Proactive: emerging 
paradigms and communities 

FETPROACT-EIC-07-2020 26 de março 2020 02 de julho 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:  
SESAR 2020 IR-VLD WAVE 3 

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 

Collaborative U-space-ATM 
interface 

SESAR-WAVE3-03-2020 31 de março 2020 16 de junho 2020 

Enhanced automated 
air/ground synchronisation 

SESAR-WAVE3-04-2020 31 de março 2020 16 de junho 2020 

Collaborative management of 
TMA & Airport throughput 

  SESAR-WAVE3-05-2020 31 de março 2020 16 de junho 2020 

Integrated Runway Throughput 
and Terminal Efficiency 

SESAR-WAVE3-06-2020 31 de março 2020 16 de junho 2020 

Downlinking Flight Trajectory 
to improve ATM performance 

SESAR-WAVE3-07-2020 31 de março 2020 16 de junho 2020 

Virtual Centre SESAR-WAVE3-01-2020 31 de março 2020 16 de junho 2020 

Increased flexibility in the 
allocation of ATCO resources 

SESAR-WAVE3-02-2020 31 de março 2020 16 de junho 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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European Statistics 
Modernização da contabilidade do setor público pelo regime de competência para apoiar as   Normas de 

Contabilidade do Setor Público para os Estados Membros europeus (EPSAS) 
Beneficiários: Para serem elegíveis, os candidatos devem estar estabelecidos num dos Estados-Membros da UE; ser uma 
organização sem fins lucrativos (privada ou pública) ou uma autoridade pública (nacional, regional, local). 
Além disso, os beneficiários elegíveis devem ser os reguladores de contabilidade do setor público dos Estados-Membros, em 
especial as autoridades que definem normas do setor público e / ou as entidades públicas responsáveis por liderar, aconselhar 
ou coordenar a implementação das normas de contabilidade do setor público nas administrações públicas ou nos subsetores 
do governo geral. 
 
O presente convite à apresentação de propostas visa prestar apoio financeiro aos Estados-Membros na realização de 
trabalhos relacionados com a modernização dos seus sistemas de contabilidade financeira do setor público, segundo 
o regime de competência, com vista à eventual implementação do EPSAS 
 
Atividades que podem ser financiadas 
Atividade A: Balanço do atual sistema de contabilidade financeira, com a finalidade de levantamento das necessidades 
de modernização 
Atividade B: Desenvolvimento  da organização do projeto para implementação de mudanças 
Atividade C: Desenvolveimento de uma abordagem para implementação 
Atividade D: Desenvolvimento de um plano de comunicação das partes interessadas 
Atividade E: Troca de conhecimento e de melhores práticas 
Atividade F: Avançar tirando proveito das análises já existentes 
Atividade G: Desenvolvimento de  estratégias de exploração 
 
Impacto Esperado: 
Aumentar a transparência fiscal nos Estados-Membros a curto e médio prazo, promovendo a contabilidade de 
competência. 
 
O orçamento estimado para  o presente aviso é de € 1.200.000,00. 
A taxa máxima de cofinanciamento para esta ação é de 70%.  
 
 
*fonte: Aviso de Candidatura B5463-2020-EPSAS 

Data de Abertura:  
03 de março 2020 

Data de Encerramento  
14 de maio 2020 

Mais informação:  
B5463-2020-EPSAS  

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/esp/wp-call/call-fiche_estat-2020-pa2-c-epsas_en.pdf
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Europa Criativa 
Apoio a projetos de tradução literária 

Beneficiários:   Editores, editoras ou organizações com personalidade jurídica e que atuam no setor editorial há, pelo menos, 2 
anos na data-limite para a apresentação de candidaturas, incluindo comerciantes únicos ou equivalente. 

Tem de estar estabelecido num dos países elegíveis. 

 
O apoio a projetos de tradução literária é aprimorado regularmente, com base nos comentários dos Estados 
Membros, de editores e do setor dos livros, bem como na experiência dos primeiros cinco anos de implementação. 
Os principais objetivos da ação são apoiar a diversidade cultural e linguística, fortalecer a circulação transnacional da 
literatura e proporcionar aos leitores um melhor acesso à literatura de qualidade de outras línguas que não as suas. 
Dentro desses objetivos principais, a ação procura incentivar a tradução de literatura de idiomas menos utilizados, 
traduções de literatura de géneros menos representados e provou ser uma ferramenta valiosa para promover os 
vencedores do Prémio da UE de Literatura (EUPL). Em 2020, é concedido apoio a projetos de dois anos com uma 
estratégia editorial definida e sólida, propondo tradução, publicação e promoção de 'pacotes' de 3 a 10 obras 
literárias. 
 
Objetivos: 
- Apoiar a diversidade cultural e linguística na UE e nos países participantes no subprograma Cultura. 
- Fortalecer a circulação transnacional e a diversidade das obras literárias europeias a longo prazo.  
- Melhorar o acesso às obras literárias europeias na Europa e além Europa e alcançar novos públicos. 
 
Prioridades: 
- Apoio à promoção da literatura traduzida europeia 
-Incentivar traduções de idiomas menos utilizados para inglês, alemão, francês e espanhol (castelhano), pois 
contribuem para uma circulação mais ampla das obras 
- Encorajar traduções de géneros menos representados, como obras para jovens públicos (crianças, adolescentes e 
adultos jovens), histórias em quadrinhos / graphic novels, contos ou poesia 
- Incentivar o uso apropriado das tecnologias digitais na distribuição e promoção das obras 
- Incentivo à tradução e promoção de livros que ganharam o Prémio da UE para a literatura 
- Aumentar a visibilidade dos tradutores (nesse sentido, os editores deverão incluir uma biografia do (s) tradutor (es) 
em cada livro traduzido 
 
Atividades que podem ser financiadas: 
Tradução, publicação, distribuição e promoção de um pacote de obras de ficção de alto valor literário. 
 
O orçamento disponível para o presente aviso é de cerca de € 2.000.000. 
 
*fonte: Aviso de Candidatura  EACEA-05-2020 

Data de Abertura:  
05 de março 2020 

Data de Encerramento  
05 de maio 2020 

Mais informação:  
CREA-CULT-LIT1/ EACEA-05-2020 

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/crea-cult-lit1;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 do Consumidor  
CONS-CPC-2020 

Beneficiários:   Os candidatos devem ser, na data da apresentação da proposta, uma das seguintes entidades: Entidades 
notificadas à Comissão nos termos do artigo 8.º do Regulamento (UE) 2017/2394 como autoridades competentes;  gabinetes 
de ligação únicos; Organismos designados; Entidades públicas ou privadas que emitem alertas externos nos termos do artigo 
27.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2394; 'Outras autoridades públicas' com o objetivo de auxiliar as autoridades 
competentes a seu pedido no contexto da atividade proposta e em conformidade com o artigo 6 do Regulamento (UE) 
2017/2394. 
 
O objetivo deste aviso é apoiar as autoridades de defesa do consumidor (CPC) e outros órgãos e partes interessadas 
relevantes, de acordo com o Regulamento (UE) 2017/2394 da CPC, a combater violações das leis listadas no anexo 
do regulamento do Aviso. 
Uma ampla gama de atividades é elegível, desde que possam ser vinculados à prioridade acima. Essas atividades 
podem incluir, por exemplo (lista não exaustiva):  
- Implementação e troca de melhores práticas no que diz respeito aos poderes mínimos de investigação e aplicação 
da lei 
- Preparação e assistência de autoridades, outros órgãos relevantes e outras partes interessadas para o Regulamento 
(UE) 2017/2394  
- Formação do pessoal 
- Criação de interfaces on-line e ferramentas de monitorização  
- Desenvolvimento de ferramentas de rede, incluindo workshops  
- Criação de vigilância, ferramentas de aplicação eletrónica, por exemplo, análise de tendências de mercado, termos 
e condições do mercado ou verificar a conformidade com os requisitos de informações obrigatórias  
- Outras competências de aplicação, incluindo a compra de equipamentos para teste de produtos ou a realização de 
atividades para implementar a ‘Estrutura para seleção e avaliação de produtos alimentares para aferir características 
relacionadas à qualidade ' ou para criar e reunir evidências necessárias para detectar infrações 
 
Impacto Esperado: 
As autoridades e, quando aplicável, outros órgãos relevantes e outras partes interessadas estarão em posição de 
desempenhar as suas funções nos termos do Regulamento (UE) 2017/2394 e de responder de forma rápida e efecaz 
às novas tendências do mercado e às questões dos consumidores, especialmente em ambiente digital. 
  
O montante total destinado ao cofinanciamento das ações é de € 500.000. 
A contribuição financeira da União não deve exceder:  50% dos custos elegíveis ou  70% dos custos elegíveis no caso 
de uma ação de utilidade excepcional. 

*fonte: Aviso de Candidatura CONS-CPC-2020 

Data de Abertura:  
12 de março 2020 

Data de Encerramento  
10 de junho 2020 

Mais informação:  
CONS-CPC-2020  

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cons/wp-call/call-fiche_cons-cpc-2020_en.pdf
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EEA Grants 
Projetos que combatam a segregação sexual nas escolhas educativas e profissionais e a discriminação no 

mercado de trabalho 
Beneficiários:  Entidades públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais e organizações não-governamentais, constituídas 
legalmente em Portugal. 

 
No âmbito do presente concurso, cada entidade candidata poderá apresentar no máximo uma candidatura por Área 
Prioritária. Esta limitação não é aplicável aos parceiros de projeto. 
A) Projetos que combatam a segregação sexual nas escolhas educativas e profissionais 
Projetos de investigação-ação que combatam a segregação sexual nas escolhas educativas e vocacionais de crianças 
e jovens, desde os primeiros níveis de escolaridade até ao ensino superior através da desconstrução de estereótipos 
de género associados às diferentes áreas de estudo e respetivas profissões. Os projetos devem focar-se em áreas de 
estudo em que se verifique uma efetiva segregação de rapazes e raparigas demonstrada através de dados concretos 
e assentar no desenvolvimento de ações e atividades concretas 
B) Projetos que combatam a discriminação em razão do sexo no mercado de trabalho 
Projetos de investigação-ação que combatam as várias expressões de discriminação em razão do sexo no mercado de 
trabalho e que afeta, particularmente as mulheres, designadamente: a descriminação salarial; a segregação sexual 
das profissões e discriminação no acesso às profissões; a discriminação na progressão na carreira e nas condições de 
trabalho; a segregação vertical; a discriminação no exercício dos direitos de parentalidade; a discriminação na 
conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar; e o assédio moral e sexual. Os projetos devem focar-se em 
questões de discriminação claramente identificadas e assentar no desenvolvimento de ações e atividades concretas 
C) Projetos que combatam estereótipos associados às masculinidades 
Pretende-se financiar projetos de investigação-ação que informem, mobilizem e capacitem meninos e rapazes para a 
desconstrução de estereótipos de género associados às masculinidades, bem como aos comportamentos de risco 
que deles resultam, nomeadamente nas áreas da saúde, educação, criminalidade, violência, segurança rodoviária, 
entre outras. Os projetos devem assentar no desenvolvimento de ações e atividades concretas e focar-se em áreas 
específicas. 
 
Montante total disponível: 870,000€ 
Montante mínimo de financiamento de cada projeto: 200 000€ 
Montante máximo de financiamento de cada projeto: 250 000€ 
 
O financiamento dos projetos selecionados pode ir até à taxa de 100% dos custos elegíveis do respetivo projeto. Nos 
casos em que a entidade promotora do projeto seja uma organização não-governamental ou parceiro social, a  taxa 
máxima de financiamento será de 90%. 
 
*fonte: Aviso de Candidatura Open Call #2 

Data de Abertura:  
08 de março 2020 

Data de Encerramento  
31 de maio 2020 

Mais informação:  
Open Call #2 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2894/wlb_oc2_pt_aviso-de-abertura.pdf
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CEF - Connecting Europe Facility 
2020 CEF ENERGY CALL 

Beneficiários: Um ou mais Estados-Membros; Com o acordo dos Estados-Membros em causa, organizações internacionais, 
empresas comuns ou empresas ou organismos públicos ou privados estabelecidos num Estado-Membro 

 
Este convite à apresentação de propostas visa permitir a elaboração e execução de projetos de interesse comum no 
âmbito da política de redes transeuropeias no setor da energia. Em particular, o convite deverá contribuir para apoiar 
projetos de infraestrutura energética de interesse comum que tenham benefícios sociais significativos e garantam 
maior solidariedade entre os Estados-Membros, mas que não recebam financiamento adequado do mercado. Será 
dada especial atenção ao uso eficiente do investimento público. 
espera-se que o apoio financeiro contribua para o desenvolvimento e implementação de projetos de interesse 
comum em redes de eletricidade (incluindo redes inteligentes), gás e dióxido de carbono transfronteiriço, ajudando 
a alcançar os seguintes objetivos da política energética: 
 
- aumentar a competitividade promovendo a maior integração do mercado interno da energia e a interoperabilidade 
das redes de eletricidade e gás através das fronteiras; 
- melhorar a segurança do aprovisionamento energético da União 
- contribuir para o desenvolvimento sustentável e a proteção do meio ambiente, nomeadamente através da 
integração de energia proveniente de fontes renováveis na rede de transporte e do desenvolvimento de redes 
inteligentes de energia e redes de dióxido de carbono. 
 
Este convite à apresentação de propostas visa financiar ações que contribuam para os objetivos de médio e longo 
prazo da UE em termos de descarbonização. 
 
O montante indicativo a atribuir com base no presente convite à apresentação de candidaturas  no domínio das infra-
estruturas transeuropeias de energia é de €979,60 milhões. 

*fonte: 2020 CEF Energy call for proposals 

Data de Abertura:  
13 de março 2020 

Data de Encerramento  
27 de maio 2020 

Mais informação:  
CEF-Energy-2020 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2020-cef-energy-call-proposals
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Fundo Ambiental 
Programa Sê-lo Verde 2020 

Beneficiários: promotores de eventos, na qualidade de pessoa singular ou coletiva que tenha por atividade a promoção ou 
organização de eventos de massas, isoladamente ou em parceria com outras entidades promotoras ou não promotoras que 
apresentem candidatura para medidas a implementar enquadrados nas seguintes categorias: a) Categoria A: Eventos com um 
número máximo de «espetadores/participantes por dia/por evento», dado pela lotação do recinto/da prova, entre 3.000 e 
15.000 (inclusive); b) Categoria B: Eventos com um número máximo de «espetadores/participantes por dia», dado pela lotação 
do recinto/da prova, acima de 15.000. 
 
O «Programa Sê -lo Verde 2020» tem em vista o incentivo à adoção de boas -práticas ambientais, inovadoras e com 
impacte ambiental, social e económico nos grandes eventos, através do financiamento de medidas a adotar nesses 
eventos, tendo objetivos específicos: 
- Garantir um uso e gestão eficaz e ambientalmente responsável dos fluxos de matérias consumidas na preparação, 
decorrer e desmontagem do evento 
- Minimizar/reduzir o consumo de energia de fontes fósseis, incluindo os transportes e logística, garantindo eficiência 
e racionalização no consumo de eletricidade 
- Minimizar a produção de emissões para o ar, solo e meio hídrico, associados ao evento tendo em conta o ciclo de 
vida do evento e a cadeia de valor associada 
 -Promover ações de sensibilização junto do público, sobre o impacte ambiental das suas escolhas, que os motive a 
modificarem comportamentos antes, durante e após o evento de modo eficaz e duradouro 
 
Aplica-se a: 
- Eventos de massas entendidos como uma assembleia de pessoas reunidas para um evento cujo objetivo principal é 
o entretenimento ao ar livre, num recinto devidamente licenciado para o efeito, com registo de entradas, pagas, onde 
a assistência prevista é de três mil pessoas ou mais por dia e onde a duração do programa diário é de duas horas ou 
mais, durante pelo menos dois dias consecutivos, excluindo -se do âmbito de aplicação do presente Regulamento: 
estádios, arenas, auditórios ou locais similares, com estruturas edificadas permanentes;  
- Provas de atletismo, nomeadamente da disciplina de corrida, como sejam provas de estrada, corta mato e outras, 
com fins competitivos, de promoção turística ou solidários, sendo consideradas provas organizadas por clubes, 
autarquias ou outras entidades juridicamente constituídas; 

 
Cada candidatura à Categoria A não pode exceder o montante de € 20.000 (vinte mil euros) e cada candidatura à 
Categoria B não pode exceder o montante de € 50.000 

 
As ações são executadas e concluídas durante o evento, no ano de 2020. 
A dotação máxima afeta ao presente «Programa Sê -lo Verde 2020» é de € 600 000.  
A dotação é alocada da seguinte forma: 
a) 70 % para os beneficiários da categoria A;  
b) 30 % para os beneficiários da categoria B. 
 
*fonte: Aviso n.º 3749/2020 

Data de Abertura:  
4 de março 2020 

Data de Encerramento  
29 de março 2020 

Mais informação:  
Aviso n.º 3749/2020 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.fundoambiental.pt/legislacao/aviso-n-37492020-regulamento-do-programa-se-lo-verde-2020-pdf.aspx
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Fundo Ambiental 
Incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos de Baixas Emissões (2020) 

Beneficiários: Pessoas singulares, limitadas a uma unidade de incentivo cada. 
 Pessoas coletivas, com exceção das empresas cujo ramo de atividade seja o comércio de veículos automóveis ligeiros, para a 
atribuição do incentivo pela introdução no consumo de veículos ligeiros, e das empresas cujo ramo de atividade seja o comércio 
de motociclos, para a atribuição do incentivo pela introdução no consumo de motociclos de duas rodas e ciclomotores elétricos, 
limitadas a quatro unidades de incentivo cada no caso dos veículos ligeiros, Bicicletas elétricas citadinas, bicicletas de carga, 
motas elétricas e ciclomotores elétricos e de uma unidade de incentivo no bicicletas convencionais. 
 
1.1 Veículos ligeiros de passageiros (categoria M1): Veículos concebidos e construídos para o transporte de 
passageiros com oito lugares sentados no máximo, além do lugar do condutor 
Atribuição de unidades de incentivo no valor de 3000 € no caso de pessoas singulares, e de 2000 € no caso de pessoas 
coletivas devido pela introdução no consumo de um veículo 100 % elétrico novo. 
São elegíveis veículos cujo custo final de aquisição seja até 62 500€. 
Serão atribuídas até 700 unidades para pessoas singulares e 300 unidades para pessoas coletivas 
 
1.2 Veículos ligeiros de mercadorias (categoria N1): Veículos concebidos e construídos para o transporte de 
mercadorias com massa máxima não superior a 3,5 toneladas  
Atribuição de unidades de incentivo no valor de 3000 € devido pela introdução no consumo de um veículo 100 % 
elétrico novo. 
Serão atribuídas unidades de incentivo até ao limite máximo de 300 unidades, ordenadas de acordo com a data e 
hora de submissão do pedido de incentivo 
 
1.3 Bicicletas citadinas, motociclos de duas rodas e ciclomotores elétricos, e bicicletas de carga: Qualquer bicicleta 
com assistência elétrica, destinada a uso citadino, não incluindo bicicletas destinadas a uso desportivo, 
nomeadamente para circuitos de cross, montanha, ou possuidoras de suspensão integral, nem trotinetes ou 
velocípedes de outro tipo;  Qualquer motociclo de duas rodas ou ciclomotor, exclusivamente elétrico, que possua 
homologação europeia e esteja sujeito a atribuição de matrícula, com exclusão daqueles classificados como enduro, 
trial ou com sidecar; Qualquer bicicleta, com ou sem assistência elétrica, construída especificamente para o 
transporte de carga ou com reboque destinado a esse fim. 
Atribuição de unidades de incentivo no valor de 50 % do valor de aquisição do veículo, até ao máximo de 350 €, devido 
pela introdução no consumo de qualquer um destes veículos, novo. 
Serão atribuídas no máximo 1000 unidades, ordenadas de acordo com a data e hora de submissão do pedido de 
incentivo 
 
1.4 Bicicletas citadinas convencionais: Bicicleta convencional, sem assistência elétrica, destinada a uso citadino, não 
incluindo bicicletas destinadas a uso desportivo, nomeadamente para circuitos de cross, montanha, ou possuidoras 
de suspensão integral, nem trotinetes ou velocípedes de outro tipo 
Atribuição de unidades de incentivo no valor 10 % do valor de aquisição do veículo, até ao máximo de 100 €, devido 
pela introdução no consumo de bicicleta nova. 
Atribuídas unidades de incentivo até ao limite máximo de 500 unidades. 
 
*fonte:    Despacho n.º 3169/2020 

Data de Abertura:  
04 de março 2020 

Data de Encerramento  
29 de março 2020 

Mais informação: 

   Despacho n.º 3169/2020 

https://www.fundoambiental.pt/Ficheiros/despacho-n-3169-2020-regulamento-de-atribuicao-do-incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2020.aspx
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Fundo Ambiental 
Apoio aos Centros de Recuperação para a Fauna 2020 

Beneficiários:  São elegíveis como beneficiários as entidades gestoras dos centros de recuperação reconhecidas ao abrigo da 
Portaria n.º 1112/2009, de 28 de setembro, nomeadamente: 
ONGA reconhecidas/registadas no Registo Nacional das Organizações Não Governamentais de Ambiente (RNOE), conforme 
Aviso n.º 1933/2020, de 5 de fevereiro; Municípios; Instituições de Ensino Superior e Sociedades Científicas; Entidades privadas. 

 
O presente Aviso visa o apoio a fundo perdido de parte do investimento a realizar pelas entidades gestoras de centros 
de recuperação para a fauna.  Com esta iniciativa pretende-se contribuir para a gestão dos centros de recuperação 
para a fauna selvagem, que são estruturas que permitem a receção de espécimes selvagens da fauna indígena, 
nomeadamente dos abrangidos pelas diretivas e convenções internacionais de conservação da natureza e da 
biodiversidade, o seu tratamento, recuperação ou reprodução e posterior devolução, sempre que possível, ao meio 
natural. Pretende-se, desta forma, apoiar a recuperação de infraestruturas dos centros de recuperação de fauna e a 
aquisição de bens e serviços necessários ao seu funcionamento. 
São passíveis de apresentação de candidatura no âmbito do presente Aviso as seguintes tipologias de operações:  
Tipologia 1 - Fornecimento de alimentação e de medicamentos e outros consumíveis necessários aos tratamentos e 
recuperação dos espécimes detidos; 
Tipologia 2 - Realização de obras de manutenção das instalações e construção de novas infraestruturas de auxílio à 
recuperação dos espécimes detidos; 
Tipologia 3 - Aquisição de material informático para suporte das atividades pedagógicas, científicas e gestão da 
informação das instalações e aquisição de meios de seguimento dos espécimes devolvidos à natureza e de câmaras 
de vídeo e videovigilância; 
Tipologia 4 - Aquisição de caixas de transporte de animais e de equipamentos e aquisição de material de laboratório 
para o tratamento dos espécimes; 
Tipologia 5 - Aquisição de serviços para recolha e transporte de espécimes; 
Tipologia 6 - Aquisição de serviços técnicos (por exemplo, serviços médicos veterinários ou outros devidamente 
justificados). 
 
A dotação máxima afeta ao presente Aviso é de € 400.000, sendo a taxa máxima de cofinanciamento de até 95%, 
incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com financiamento limitado a € 40.000 por projeto. 

*fonte: Aviso n.º 5133/2020 

Data de Abertura:  
26 de março 2020 

Data de Encerramento  
30 de novembro 2020 

Mais informação:  

Aviso n.º 5133/2020 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n-51332020-apoio-aos-centros-de-recuperacao-para-a-fauna.aspx
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Fundo Ambiental 
Gestão da Biodiversidade e Reforço do Capital Natural 

Beneficiários: agentes do sector privado, pessoas singulares ou coletivas, que detenham a seu cargo a gestão dos territórios onde 
os projetos serão desenvolvidos, designadamente: Organizações Não Governamentais de Ambiente (ONGA) 
reconhecidas/registadas no Registo Nacional das Organizações Não Governamentais de Ambiente e Equiparadas (RNOE), 
conforme Aviso n.º 1933/2020, de 5 de fevereiro - Regulamento do Registo Nacional das ONGA e Equiparadas. Listagem do 
extrato dos atos, realizados até 31 de dezembro de 2019, que determinaram a inscrição, modificação, suspensão ou anulação do 
registo;  Proprietários e gestores dos territórios de intervenção do projeto.  

 
É um objetivo geral do presente Aviso apoiar projetos focados na valorização da biodiversidade e dos serviços dos 
ecossistemas, a desenvolver pelo sector privado e mobilizando os seus agentes neste âmbito, que reforcem o capital 
natural, contribuindo, desta forma, para a melhoria do estado de conservação do património natural do país e 
aumentando a demonstração e a informação empírica disponível sobre estas temáticas.  
São objetivos específicos do presente Aviso: 
Realização de projetos cujo foco incida na gestão ativa do território que reforce o capital natural presente, tendo em 
vista a melhoria do seu estado de conservação, designadamente através da redução de fatores de pressão e riscos 
existentes (alterações climáticas, desertificação, espécies invasoras, incêndios, abandono territorial, entre outros), da 
recuperação estrutural e funcional de habitats e de espécies, incluindo os que dizem respeito ao solo, e da valorização 
do território em que se inserem esses recursos naturais.  
Realização de projetos direcionados para práticas e atividades económicas com impacto positivo na gestão do capital 
natural, nomeadamente na conservação de espécies, habitats e ecossistemas dependentes de práticas agro-
silvopastoris.   
Realização de projetos enquadrados em modelos de desenvolvimento que valorizem o capital natural e os serviços 
de ecossistemas, permitindo a remuneração dos benefícios que decorrem da gestão dos serviços prestados por esses 
ecossistemas, nomeadamente para a natureza, as pessoas e a economia.  
Promoção de iniciativas específicas para aumentar a capacidade de gestão em territórios marginais e que, por essa 
via, valorizem a biodiversidade, sobretudo em ecossistemas onde a presença humana tem raízes profundas. 
A título meramente indicativo, os projetos apresentados poderão ser os seguintes: - Projetos de gestão ativa que 
reforcem o capital natural, tais como projetos de restauro de áreas de espécies invasoras, projetos de restauro de 
biodiversidade funcional (por exemplo, polinizadores, continuidade de sistemas, habitats aquáticos), projetos de 
regeneração de solos degradados, projetos de reconversão de povoamentos abandonados, projetos com a utilização 
de indicadores de resposta rápida a ações de conservação (como invertebrados), projetos focados no aumento da 
resiliência do território ao fogo; projetos que contribuam para combater a desertificação física dos solos e o aumento 
da biodiversidade (charcas, lagos, açudes, preservação de socalcos, entre outras); - Projetos que incluam práticas e 
atividades económicas com impacto positivo na gestão do capital natural, focadas no aumento da resiliência do 
território ao fogo e/ou na valorização económica de recursos endógenos (plantas aromáticas e medicinais, 
cogumelos, entre outras), tais como agro-silvo-pastorícia, apicultura, resinagem, atividades cinegéticas, incluindo 
práticas extensivas, que numa perspetiva pedagógica incluam o reconhecimento de culturas, sementes e raças 
associadas à diversidade genética resultante de atividades agro-silvo-pastoris; - Projetos que contribuam para o 
desenho de modelos de remuneração dos serviços de ecossistema prestados, considerando, no mínimo, uma das três 
categorias principais de serviços de ecossistemas: Aprovisionamento, regulação e manutenção e cultural; - Iniciativas 
específicas para aumentar a capacidade de gestão de territórios votados ao abandono, em especial terras marginais, 
de baixa produtividade económica, que permitam o reforço do capital natural. 
A dotação máxima afeta ao presente Aviso é de € 1.200.000 
A taxa máxima de cofinanciamento é de até 85% no caso de ONGA, e de até 80% para os restantes beneficiários, 
incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com financiamento limitado a € 80.000 por projeto. 

*fonte: Aviso n.º 5325/2020 

Data de Abertura:  
30 de março 2020 

Data de Encerramento  
30 de abril 2020 

Mais informação:  
Aviso n.º 5325/2020 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.fundoambiental.pt/Legislacao/aviso-n-5325-2020-gestao-da-biodiversidade-e-reforco-do-capital-natural-pdf
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Centro2020 
Programa De Valorização Económica E Territorial Do Vinho Na Região Centro 

Beneficiários:   Comissões Vitivinícolas Regionais (CVR) com intervenção no território da Região Centro e as entidades do 
Sistema Científico e Tecnológico e as Rotas de Enoturismo que estabelecerem protocolo com as CVR para a concretização da 
operação. 
Tratando-se de um projeto em copromoção, deverá ser identificado um líder para a operação, entre as entidades beneficiárias, 
que será o interlocutor perante a Autoridade de Gestão. 

 
A Autoridade de Gestão pretende dar continuidade ao apoio de uma estratégia regional de valorização da fileira do 
vinho, no contexto de uma única operação, envolvendo as entidades que têm a responsabilidade pela certificação, 
valorização e promoção dos vinhos de qualidade (DOP e IGP) das Regiões Demarcadas com expressão territorial no 
Centro de Portugal (Bairrada, Beira Interior, Dão, Lisboa e Tejo), associadas a instituições do sistema científico e 
tecnológico que podem contribuir para reforçar o conhecimento e a inovação sobre este recurso endógeno, bem 
como outras entidades que promovam os territórios vinhateiros da Região Centro. 
O presente Convite para apresentação de candidaturas tem o seguinte enquadramento no Programa Operacional 
Regional do Centro 2014 – 2020: 
Eixo Prioritário 4: Promover e dinamizar a empregabilidade (EMPREGAR E CONVERGIR). 
Prioridade de Investimento (PI) 8.9/8b: Apoio ao crescimento propício ao emprego através do desenvolvimento do 
potencial endógeno como parte integrante de uma estratégia territorial para zonas específicas, incluindo a conversão 
de regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados recursos naturais e culturais e da sua 
acessibilidade. 
Objetivo Específico: Desenvolver o potencial endógeno regional através de dinamização de estratégias territoriais 
específicas. 
Tipologias de Ação: 
- Apoio à elaboração, e acompanhamento das estratégias de valorização económica baseadas em recursos endógenos 
de âmbito regional, através de manchas geográficas com coerência temática;  • Apoio a estratégias de marketing e 
de animação territorial associadas a recursos com valor económico de âmbito regional;   
- Qualificação e modernização da oferta de produtos endógenos com dimensão nacional, ao nível da denominação 
de origem, da conceção de novos produtos, do desenvolvimento do design e de estratégias de marketing inovadoras 
ou da aposta em novos canais de distribuição;   
- Criação de redes locais de promoção do conhecimento e inovação assente numa lógica de “recriação” de produtos 
endógenos, conceção de novos produtos, design e marketing inovador para produtos locais. 

*fonte: aviso nº CENTRO-28-2020-02 

Data de Abertura:  
05 de março 2020 

Data de Encerramento  
08 de maio 2020 

Mais informação:  
CENTRO-28-2020-02  

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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Centro2020 
Sistema De Apoio A Ações Coletivas - Promoção Do Espírito Empresarial 

Beneficiários:  a)  Associações empresariais; b) Entidades não empresariais do sistema de I&I, incluindo as instituições de ensino 
superior, as entidades de acolhimento e valorização de atividades de ciência e tecnologia; c) Agências e entidades públicas, de 
natureza associativa, com competências nos domínios da promoção do empreendedorismo; d) Entidades privadas sem fins 
lucrativos, enquanto copromotores, que prossigam objetivos de interesse público, e que tenham estabelecido com as entidades 
referidas na alínea anterior parcerias para a prossecução de políticas públicas de caráter empresarial 

 
Sistema de Apoio a Ações Coletivas, doravante designado por SAAC, é complementar a montante e a jusante, ao 
sistema de incentivos diretamente orientado para as empresas e visa potenciar os seus resultados e a criação ou 
melhoria das condições envolventes, com particular relevo para as que se encontram associadas a fatores imateriais 
de competitividade de natureza coletiva, e que se materializem na disponibilização de bens coletivos ou públicos 
capazes de induzir efeitos de arrastamento na economia. 
As ações coletivas devem, cumulativamente, assegurar as seguintes condições: 
a) Evidenciar uma natureza coletiva, abrangente e não discriminatória, que possa responder a 
riscos e oportunidades comuns de um conjunto alargado de empresas; 
b) Garantir uma ampla publicitação dos seus resultados, complementadas por ações de 
demonstração e disseminação; 
c) Assegurar a disponibilização livre e universal de todos os bens e serviços produzidos, sem 
benefício particular para qualquer entidade. 
As candidaturas devem demonstrar o seu contributo para a prossecução dos objetivos da Prioridade 
de Investimento 8.5 (Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à mudança) 
evidenciando, mais concretamente, o contributo para a capacitação das ações de estímulo ao 
espírito empresarial, potenciando o apoio à geração de ideias inovadoras e de novas iniciativas 
empresariais e à criação de novas empresas 
Tipologia das operações: 
São suscetíveis de apoio os projetos individuais ou em copromoção, no âmbito da promoção do 
espírito empresarial, nos termos do n.º 3 do artigo 128.º do RECI: 
a) Dinamização de iniciativas de deteção, de estímulo e de apoio ao empreendedorismo, à 
capacitação de iniciativas empresariais e à concretização de novas empresas; 
b) Dinamização de iniciativas de mentoria e coaching para apoio ao desenvolvimento de ideias 
inovadoras. 
Não são apoiados projetos cujo investimento elegível proposto seja superior a 350 mil euros, no caso dos projetos 
individuais, ou 600 mil euros, no caso de projetos desenvolvidos em copromoção. Em situações excecionais 
relacionadas com projetos de âmbito regional, este limite poderá ser aumentado, nunca podendo ultrapassar 1 (um) 
milhão de euros; 
Não são elegíveis projetos cujo apoio público não exceda 100.000 euros 
A dotação do Fundo afeta ao presente AAC é de 6 milhões de euros FSE, podendo a mesma ser 
reforçada pela Autoridade de Gestão. 
A taxa máxima de financiamento das despesas elegíveis é de 85%, salvo no caso das entidades 
cujas atividades estejam ao abrigo das regras de auxílios de Estado, nomeadamente as previstas no 
artigo 27.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014 de 16 de junho, onde a taxa não pode exceder 50% 
das despesas elegíveis. 

*fonte: Aviso nº CENTRO- 60-2020-03 

Data de Abertura:  
20 de março 2020 

Data de Encerramento  
15 de junho 2020 

Mais informação:  
CENTRO- 60-2020-03 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=01
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ICNF 
Apoio ao Funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais Intermunicipais 2020/2021 

Beneficiários:    Entidades intermunicipais (CIM); Áreas Metropolitanas (AM) 

O apoio financeiro ao funcionamento dos GTF Intermunicipais insere-se no eixo de intervenção “Defesa da floresta 
contra incêndios”, previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º na tipologia de ação “O funcionamento de gabinetes 
técnicos florestais de âmbito municipal ou intermunicipal”, conforme subalínea ii) da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º, 
ambos do Regulamento do FFP, aprovado em anexo à Portaria n.º 77/2015, de 16 de março, na sua atual redação. 
O apoio a atribuir tem a duração de dois anos. 
O Gabinete técnico intermunicipal tem como missão contribuir para uma melhor articulação e funcionamento 
integrado dos GTF municipais na sua área de intervenção através da divulgação das políticas florestais, 
disponibilização e difusão de informação técnica de âmbito florestal. 
Atividades a Desenvolver pelo Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal: 
- Acompanhamento das políticas florestais; 
- Promover a articulação e compatibilização dos instrumentos de planeamento florestal de âmbito municipal; 
- Acompanhar e promover a transposição homogénea dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) para 
os Planos Diretores Municipais (PDM); 
- Promover a articulação e funcionamento integrado dos GTF municipais; 
- Acompanhar o planeamento em matéria de defesa da floresta contra incêndios na área de abrangência da CIM/AM: 
- Identificar, para efeito de planeamento e intervenções integradas de âmbito florestal à escala intermunicipal, de 
unidades de planeamento e gestão: 
- Produzir e disponibilizar a informação agregada de âmbito florestal, nomeadamente cartográfica; 
- Difusão de informação de âmbito florestal junto dos GTF municipais; 
- Promoção de políticas e de ações no âmbito do controlo e erradicação de agentes bióticos e defesa contra agentes 
bióticos 
 
Apenas são objeto de apoio financeiro os beneficiários cujos GTF Intermunicipais se encontrem operacionais, total 
ou parcialmente, durante os anos de 2020 e 2021. 
O técnico contratado pelas entidades intermunicipais deve possuir as seguintes habilitações: 
1)Licenciatura pré-Bolonha ou mestrado numa das seguintes áreas: 
- Ciências Florestais 
- Outras áreas, desde que possua experiência mínima de três anos nas áreas do planeamento e ordenamento do 
território que abranja a componente florestal. 
 
A Dotação orçamental prevista do FFP para o período de dois anos (2020 e 2021), corresponde a um total de 952 000 
00 €, com uma dotação orçamental disponível para o ano de 2020 de 476 000 00 €. 
O montante do apoio anual máximo a atribuir por entidade é de 23 800 00 €, a que corresponde um valor de apoio 
até 47 600 00 €, por candidatura. 
 
*fonte: Aviso 2020-2022-02 

Data de Abertura:  
23 de março 2020 

Data de Encerramento  
20 de abril 2020 

Mais informação:  
Aviso nº 2020-2022-02 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
http://www2.icnf.pt/portal/fundos/fundo-florestal-permanente/resource/doc/candidaturas/2020/02-2020/00-FFP-GTFi2020-Anuncio.pdf
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POSEUR 
Elaboração de Planos Intermunicipais de Adaptação às Alterações Climáticas 

Beneficiários:     Comunidades Intermunicipais e Associações de Municípios. 
Apenas são elegíveis as candidaturas que visem a preparação dos Planos Intermunicipais de Adaptação às Alterações Climáticas, 
nos territórios que ainda não disponham desses Planos. 
 
O PO SEUR, no âmbito da PI 5.1, tem vindo a financiar diversos planos de adaptação às alterações climáticas, de 
diferentes escalas territoriais, com vista ao planeamento e integração dos impactes das alterações climáticas e da 
definição de medidas de adaptação para resposta a esses impactes. São exemplos os planos de adaptação levados a 
cabo por diversos municípios, Comunidades Intermunicipais (CIM) e autoridades metropolitanas, financiados por este 
Programa e que cobrem uma parte muito significativa do território nacional. 
Assim e de modo a aprofundar e completar o conhecimento técnico e científico com vista à adaptação do território 
do continente às Alterações Climáticas e planear os investimentos a realizar a curto/médio e longo prazo, nos 
territórios ainda não abrangidos por Planos Intermunicipais de Adaptação às Alterações Climáticas, entende-se 
pertinente a abertura do presente Aviso, destinado a permitir a apresentação de candidaturas que visem esses 
territórios, para que todo o território continental possua Planos de Adaptação às Alterações Climáticas, a uma escala 
intermunicipal. 
Este aviso visa assim contribuir para a concretização da medida de adaptação “Desenvolvimento de Planos de 
Adaptação às Alterações Climáticas” prevista na “Linha de Ação #9 - Desenvolvimento de ferramentas de suporte à 
decisão, de ações de capacitação e sensibilização” do Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas. 
(P -3AC), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2019, de 2 de agosto de 2019, permitindo evoluir 
no indicador “Municípios abrangidos por planos de adaptação (municipais, intermunicipais ou regionais)”. 
 
Tipologia de Operação 
No âmbito do presente Aviso, apenas são elegíveis candidaturas destinadas à elaboração de Planos de Adaptação às 
Alterações Climáticas à escala intermunicipal. 
 
A dotação máxima do Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de € 500.000,00 (quinhentos mil euros). 
A dotação máxima de Fundo de Coesão a atribuir a cada candidatura não pode ultrapassar o limite de € 100.000,00 
(cem mil euros), sendo que cada entidade beneficiária apenas pode apresentar uma candidatura no âmbito do 
presente Aviso. 
 
No âmbito do presente Aviso, apenas são elegíveis as candidaturas que visem a preparação dos Planos Intermunicipais 
de Adaptação às Alterações Climáticas, nos territórios que ainda não disponham desses Planos. 
As operações terão que demonstrar orientação para a adaptação às alterações climáticas, através de parecer 
favorável da Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA) 
Para obtenção deste parecer, deverá ser remetido à APA, no limite até 20 dias seguidos antes da data de fecho do 
presente aviso, para o endereço de e-mail avisoposeur-dclima@apambiente.pt o formulário constante do Anexo IV 

*fonte: aviso nº POSEUR-08-2020-04 

Data de Abertura:  
18 de março 2020 

Data de Encerramento  
28 de maio de 2020 

Mais informação:  
POSEUR-08-2020-04 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://poseur.portugal2020.pt/media/42366/aviso-poseur-08-2020-04.pdf
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PDR2020 
Operação 8.1.5 - Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental das Florestas (9º Anúncio) 

Beneficiários:  Os candidatos ao presente apoio e os investimentos propostos devem reunir as condições exigidas nos artigos 
19.º, 21.º, 22.º e 23.º da Portaria n.º 274/2015, de 8 de setembro, na sua redação atual. 

As candidaturas apresentadas devem prosseguir o seguinte objetivo: 
— Promover a adaptação das florestas às alterações climáticas e mitigação dos seus efeitos e a reabilitação de 
povoamentos em más condições vegetativas. 
 
As intervenções a apoiar dizem respeito a investimentos: 
— de todas as tipologias, ao nível das explorações florestais; e 
— das tipologias de Rejuvenescimento de povoamentos de quercíneas autóctones ou outras espécies e Reconversão 
de povoamentos instalados em condições ecologicamente desajustadas, no âmbito da escala territorial relevante. 
 
A dotação orçamental do apoio a conceder no âmbito do presente concurso é de 10 000 000 €. 
 
Apenas se admite uma candidatura por beneficiário durante a vigência temporal deste anúncio, com exceção das 
Entidades Gestoras de Zonas de Intervenção Florestal e Entidades Gestoras de Baldios, que poderão submeter uma 
candidatura por cada Zona de Intervenção Florestal (ZIF) e por cada unidade de baldio, respetivamente, e entidades 
coletivas públicas, que poderão submeter uma candidatura por cada Mata Nacional e por cada perímetro florestal. 
As candidaturas transitadas de anúncios anteriores, ao abrigo do artigo 38.º da Portaria n.º 274/2015, de 8 de 
setembro, não serão contabilizadas para o limite referido anteriormente. 
 
*fonte: aviso nº  PDR20-W8-2020-06 

Data de Abertura:  
23 de março 2020 

Data de Encerramento  
31 de julho 2020 

Mais informação:  
PDR20-W8-2020-06 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.portugal2020.pt/candidaturas?es=Aberto&order=DataInicio&lc=18&page=2
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PDR2020 
Operação 8.1.3 - Prevenção da Floresta contra Agentes Bióticos e Abióticos (5º Anúncio) 

Beneficiários:  Os candidatos ao presente anúncio e os investimentos propostos devem reunir as condições exigidas nos artigos 
7.º, 8.º, 9.º, 11.º e 12.º da Portaria n.º 134/2015, de 18 de maio, na sua redação atual. 

As candidaturas apresentadas devem prosseguir o seguinte objetivo: 
 –  Reforçar a defesa da floresta contra danos causados por agentes bióticos e aumentar a resiliência da floresta contra 
agentes abióticos 
 
A tipologia de intervenção a apoiar diz respeito ao controlo de espécies invasoras lenhosas e à instalação e 
manutenção de mosaicos de parcelas de gestão de combustível, em povoamentos florestais, exceto para 
povoamentos ocupados com espécies de rápido crescimento que não sejam consideradas invasoras lenhosas. 
As intervenções poderão ser realizadas quer ao nível das explorações florestais quer com escala territorial relevante, 
sendo que cada candidatura apenas poderá prever despesas de uma das escalas de intervenção referidas 
anteriormente. 
A dotação orçamental do apoio a conceder no âmbito do presente anúncio é de 15 000 000 €, sendo afeto à 1.ª fase 
do período de candidaturas (até 30 de junho), 10 000 000 € e à 2.ª fase do período de candidaturas, 5 000 000 €. 
 
Apenas se admite uma candidatura por beneficiário durante a vigência temporal deste anúncio, com exceção das 
Entidades Gestoras de Zonas de Intervenção Florestal e Entidades Gestoras de Baldios, que poderão submeter uma 
candidatura por cada Zona de Intervenção Florestal (ZIF) e por cada unidade de baldio, respetivamente, e entidades 
coletivas públicas que poderão submeter uma candidatura por cada Mata Nacional e por cada perímetro florestal. 
 
*fonte: aviso nº  PDR20-W4-2020-09 

Data de Abertura:  
24 de março 2020 

Data de Encerramento  
30 de setembro 2020 

Mais informação:  
PDR20-W4-2020-09 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.portugal2020.pt/candidaturas?es=Aberto&order=DataInicio&lc=18&page=2
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PDR2020 
Operação 8.1.4 - Restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou por acontecimentos 

catastróficos (17º Anúncio) 
Beneficiários:  Os candidatos ao presente anúncio e os investimentos propostos devem reunir as condições exigidas nos artigos 
7.º, 8.º, 9.º, 11.º e 12.º da Portaria n.º 134/2015, de 18 de maio, na sua redação atual. 

As candidaturas apresentadas devem prosseguir o seguinte objetivo: 
 – Restabelecer o potencial florestal de áreas afetadas por agentes abióticos. 
 
As intervenções a apoiar dizem respeito a investimentos em áreas afetadas por agentes abióticos, ao nível das 
explorações florestais. São elegíveis as tipologias de reabilitação de povoamentos florestais (com exceção dos 
povoamentos ocupados com espécies de rápido crescimento), a reflorestação de áreas afetadas e a recuperação de 
infraestruturas danificadas (apenas para a recuperação de vedações e associada à reabilitação de povoamentos 
florestais). 
 
Área Geográfica Elegível: 
Áreas Ardidas No Período Compreendido Entre 2003 E 2019. 
As intervenções no âmbito da tipologia de reabilitação de povoamentos florestais são elegíveis em áreas ardidas no 
período compreendido entre 2003 e 2019, enquanto que as intervenções de reflorestação de áreas afetadas apenas 
são elegíveis em áreas ardidas entre 2010 e 2019. 
 
A dotação orçamental do apoio a conceder no âmbito do presente anúncio é de 35 000 000 €, tendo sido 
distribuídos para a Região Centro: 
 - 9 100 000 € para o primeiro período de candidaturas (1.ª fase) 
 - 6 900 000 € para o segundo período de candidaturas (2.ª fase) 
 
*fonte: aviso nº  PDR20-W4-2020-08 

Data de Abertura:  
24 de março 2020 

Data de Encerramento  
30 de setembro 2020 

Mais informação:  
PDR20-W4-2020-08 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.portugal2020.pt/candidaturas?es=Aberto&order=DataInicio&lc=18&page=2
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PDR2020 
Operação 8.1.1 - Florestação de Terras Agrícolas e não Agrícolas (3º Anúncio) 

Beneficiários:   Os candidatos ao presente apoio e os investimentos propostos devem reunir as condições exigidas nos artigos 

8.º e 9.º da Portaria n.º 274/2015, de 8 de setembro, na sua atual redação. 

 
As candidaturas apresentadas devem ter como objetivo: 
- Promover a florestação de terras não agrícolas. 
 
As tipologias da intervenção a apoiar dizem respeito a investimentos materiais e imateriais ao nível da instalação de 
povoamentos florestais em terras não agrícolas. 
 
A dotação orçamental do apoio a conceder no âmbito do presente concurso é de 35 000 000 €, tendo sido distribuídos 
para a Região Centro: 
- 6 900 000 € para o primeiro período de candidaturas (1.ª fase) 
- 5 100 000 € para o segundo período de candidaturas (2.ª fase) 

*fonte: aviso nº  PDR20-W8-2020-07 

Data de Abertura:  
24 de março 2020 

Data de Encerramento  
30 de outubro 2020 

Mais informação:  
PDR20-W8-2020-07 

PDR2020 
Operação 8.1.6 - Melhoria do Valor Económico das Florestas (3º Anúncio) 

Beneficiários:   Os candidatos ao presente apoio e os investimentos propostos devem reunir as condições exigidas nos artigos 
27.º, 28.º e 29.º da Portaria n.º 274/2015, de 8 de setembro, na sua redação atual. 

 
As candidaturas apresentadas devem prosseguir o seguinte objetivo: 
— Promover o valor económico e a competitividade dos produtos florestais lenhosos e não lenhosos. 
 
As intervenções a apoiar dizem respeito a investimentos ao nível da recuperação de povoamentos de Eucalyptus spp 
em subprodução e ações associadas, através da rearborização com a mesma espécie ou outra, sem prejuízo do 
disposto no n.º 3 do artigo 29.º da Portaria n.º 274/2015, de 8 de setembro, na sua redação atual. Considera-se 
povoamento em subprodução aquele em que já ocorreu a terceira rotação. 
 
A dotação orçamental do apoio a conceder no âmbito do presente concurso é de 5 000 000 €. 

*fonte: aviso nº PDR20-W8-2020-07 

Data de Abertura:  
24 de março 2020 

Data de Encerramento  
30 de agosto 2020 

Mais informação:  
PDR20-W8-2020-05 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.portugal2020.pt/candidaturas?es=Aberto&order=DataInicio&lc=18&page=2
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.portugal2020.pt/candidaturas?es=Aberto&order=DataInicio&lc=18&page=2
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Turismo de Portugal 
Healing Solutions for Tourism – Innovation Challenge 

Beneficiários: startups, empresários e tecnologias existentes que tenham capacidade de aplicar soluções para atenuar os 
impactos da COVID-19 no turismo e prestar apoio a viajantes, empresas e autoridades 

 
A Organização Mundial do Turismo (OMT) lança a Healing Solutions - Tourism Challenge, uma call apoiada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), que lança um convite à apresentação de propostas a nível mundial. 
 
A call está vocacionada para startups, empresários e tecnologias existentes e que tenham capacidade de aplicar 
soluções para atenuar os impactos da COVID-19 no turismo e prestar apoio a viajantes, empresas e autoridades. 
  
Concretamente, procuram-se soluções em três categorias específicas:  
 
a. Healing for people: medidas de segurança, métodos de higienização, de deteção precoce, entre outros, para as 
partes interessadas em turismo (a serem usadas por turistas, profissionais na área de turismo e empresas de turismo). 
 
b. Healing for Prosperity: aplicações digitais para turismo, economia partilhada, economia circular, gestão de receitas, 
recuperação de procura, investimentos, entre outras áreas a serem implementadas para todo o setor, a curto e longo 
prazo. 
 
c. Healing for Destinations: técnicas de recuperação para destinos como comunicação de crise, gerenciamento de 
crises, mobilidade, mudança de marca de destinos turísticos, recuperação da confiança em viagens, entre outras áreas 
relacionadas. 
 
Os participantes irão passar por um processo de 2 fases: peritagem das soluções apresentadas e avaliação da 
capacidade de resposta e capacidade de adaptação a diferentes países. 
 
Depois, as soluções serão divulgadas num folheto digital que fornecerá aos governos sugestões sobre os melhores 
prestadores de serviços para a recuperação do turismo. 
 
O formulário de inscrição encontra-se em https://www.unwto.org/healing-solutions-tourism-challenge e o prazo 
para a apresentação de candidaturas termina às quarta-feira, 15 de abril de 2020. 
 
*fonte: website Turismo de Portugal 

Data de Abertura:  
27 de março 2020 

Data de Encerramento  
15 de abril de 2020 

Mais informação:  
Healing Solutions - Tourism Challenge 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Noticias/Paginas/unwto-healing-solutions-for-tourism-open-call.aspx
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Oportunidades que permanecem abertas – Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem 

abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

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

30 de junho 2020 MAR20-P9-2019-106 

Centro2020: Operações 
enquadradas em PAMUS - Ações de 
Cariz Intermunicipal 

30 de junho 2020 CENTRO-06-2020-01  

SI: Internacionalização das PME 25 de maio 2020 Aviso N.º 01/SI/2020 

SI: Projetos Em Copromoção: 
Iniciativa Clube De Fornecedores 

30 de junho 2020 Aviso N.º 03/SI/2020 

SI: Projetos De I&D Individuais: 
Iniciativa Clube De Fornecedores 

30 de junho 2020 Aviso N.º 04/SI/2020 

SI: Inovação Produtiva 30 de junho 2020 Aviso N.º 05/SI/2020 

SI: Sistema de Incentivos  às 
Empresas | Projetos “Inovação 
Produtiva” (Outras Regiões) 

20 de abril 2020 Aviso N.º 07/SI/2020 

SI: Sistema de Incentivos  às 
Empresas | Projetos 
Empreendedorismo Qualificado E 
Criativo 

20 de abril 2020 AVISO N.º 09/SI/2020  

SI: Projetos Autónomos de 
Formação 

30 de dezembro 2020 AVISO N.º 10/SI/2020  

SI: Projetos de Formação em 
Processos de Inovação 

30 de dezembro 2020 Aviso N.º 11/SI/2020 

SI: SI I&Dt Projetos Em Copromoção 
– Parcerias Internacionais 

30 de abril 2020 SI-47-2020-12 

POSEUR: Recuperação de 
Ecossistemas Dunares Degradados 

29 de abril 2020 POSEUR-15-2020-01  

POISE: Igualdade de género e da 
conciliação da vida profissional e 
privada - Apoio técnico de planos 
para a igualdade 

21 de abril 2020 POISE-22-2020-03 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/126001981/details/maximized
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_01-SI-2020
https://www.compete2020.gov.pt/concursos/detalhe/AAC_03-SI-2017
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/Clube-Fornecedores_PEUGEOT-CITROEN-PORTUGAL
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/Clube-Fornecedores_PEUGEOT-CITROEN-PORTUGAL
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200204_AAC_07_SI_2020__Inov_Produtiva.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200204_AAC_09_SI_2020_Empreendedorismo.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200205_AAC_10-SI-2020_Proj_Aut_Formacao.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_11-SI-2020
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_12-SI-2020
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-15-2020-01-aviso-concurso-destinado-à-recuperação-de-ecossistemas-dunares-degradados/
https://poise.portugal2020.pt/documents/10180/100593/TO1.06_POISE-22-2020-03_v1.pdf/05643f14-e40a-40e0-bc9e-a3585ce42d70
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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 

4 de maio de 2020 

Call 1 – 
Desenvolvimento local 
através da Salvaguarda 

e Revitalização de 
Património Cultural 

Costeiro 

Atendendo à Pandemia 
Covid-19 e às medidas 
urgentes para a sua 
contenção, o Programa 
Cultura comunica que o 
prazo de submissão de 
candidaturas ao aviso de 
concurso que estava 
inicialmente fixado para 3 
de abril de 2020, foi 
alargado para 4 de maio 
de 2020 

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

30 de abril de 2020 

Small Grant Scheme # 
3 – Projetos para 

reforçar a adaptação 
às alterações 

climáticas a nível local.  

O prazo para submissão de 
candidaturas ao Aviso de 
Concurso SGS#3 - Projetos 
para reforçar a adaptação 
às alterações climáticas a 
nível local foi prorrogado, 
passando de 24 de março 
de 2020 para 30 de abril 
de 2020. 

EEA Grants:   Aviso#4 – 
Implementação de projetos piloto 
de laboratórios vivos de 
descarbonização e mitigação às 
alterações climáticas 

1 de junho de 2020 

Aviso de Concurso #4 
– Implementação de 

projetos piloto de 
laboratórios vivos de 

descarbonização e 
mitigação às 

alterações climáticas  
 

O prazo para submissão de 
candidaturas ao Aviso #4  
foi prorrogado, passando 
de 15 de maio de 2020 
para 1 de junho de 2020 

Compete2020:  Sistema de Apoio 
Transformação Digital da 
Administração Pública: Operações de 
Capacitação da Administração Pública 

15 de abril 2020 POCI-62-2019-20 

Pontos Alterados: 
Ponto 2 – Objetivos e 
prioridades visadas 
Ponto 7.1 – Despesas 
Elegíveis 
Ponto 7.2 – Despesas Não 
Elegíveis 
Ponto 11 - Prorrogação do 
prazo para a apresentação 
de candidaturas até dia 15 
de abril de 2020 

Compete2020: Sistema De Apoio À 
Transformação Digital Da 
Administração Pública (Sama) 

15 de junho 2020 
POCI-62-2019-20 

 

Tendo em conta o impacto 
geral da nova doença 
denominada COVID-19 – 
entretanto classificado 
pela OMS como Pandemia 
– e considerando, em 

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/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/2909/programa-ambiente_aviso_sgs3_adaptacao_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2909/programa-ambiente_aviso_sgs3_adaptacao_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2909/programa-ambiente_aviso_sgs3_adaptacao_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2909/programa-ambiente_aviso_sgs3_adaptacao_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2909/programa-ambiente_aviso_sgs3_adaptacao_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2911/aviso-4-laboratorios-vivos_programa-ambiente_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2911/aviso-4-laboratorios-vivos_programa-ambiente_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2911/aviso-4-laboratorios-vivos_programa-ambiente_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2911/aviso-4-laboratorios-vivos_programa-ambiente_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2911/aviso-4-laboratorios-vivos_programa-ambiente_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2911/aviso-4-laboratorios-vivos_programa-ambiente_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2911/aviso-4-laboratorios-vivos_programa-ambiente_18032020.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/AAC_04_SAMA2020_2019_Capacitacao_RG_Aviso_rev_20022020.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_04-SAMA-2020-2019
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particular, que os 
beneficiários do presente 
Aviso, se encontram em 
diferentes patamares de 
respostas – 
designadamente 
tecnológica – a esta 
ameaça, foi criada uma 
fase adicional (Fase 2) para 
apresentação de 
candidaturas. 

POISE:  Instrumentos específicos de 
proteção das vítimas e de 
acompanhamento de agressores na 
violência doméstica (Ação 3.17.1) 

21 de abril 2020 POISE- 37-2020-01 

O prazo para submissão de 
candidaturas ao Aviso foi 
prorrogado, passando de 
27 de março de 2020 para 
21 de abril. 

ICNF: Apoio ao Equipamento das 
Equipas/Brigadas de Sapadores 
Florestais 2020 31 de julho 2020 

Aviso n.º 2020-2012-
01 

O prazo de submissão de 
candidaturas é 
prorrogado, passando de 
31 de maio para 31 de 
julho. 

Centro:  Operações enquadradas nos 
PAMUS validados no âmbito da PI 4.5 
(4e) para os Centros Urbanos 
Complementares 

30 de junho 2020. CENTRO-06-2018-20 

Foi alterada a data de 
encerramento do aviso, 
que passa de 31 de março 
de  2020 para 30 de junho. 

Oportunidades que permanecem aberta – Horizonte 2020 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

Transformar a Indústria Europeia 03 de julho 2019 15 de abril 2020 

Melhores cuidados de saúde, 
crescimento económico e sistemas de 

saúde sustentáveis 
04 de julho 2019 07 de abril 2020 

Para um melhor apoio à inovação das 
PME 

07 de novembro 2019 02 de abril 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 

https://poise.portugal2020.pt/documents/10180/99868/Aviso+37-2020-01_v3.pdf/4f11dc80-6a59-452c-8c74-a15f0bf64e74
http://www2.icnf.pt/portal/fundos/fundo-florestal-permanente/candidatura-2020
http://www2.icnf.pt/portal/fundos/fundo-florestal-permanente/candidatura-2020
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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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 

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 

Shift2Rail Joint Undertaking  avisos2020 07 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

FCH2 (Células de combustível e 
hidrogénio)  JU avisos 2020 

14 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Clean Sky 2 Convite à Apresentação de 
Candidaturas 11 

28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

VLD (Demonstrações em grande escala)  
Open 2 

30 de janeiro 2020 29 de abril 2020 

H2020-ECSEL-2020-2-RIA-duas-fases 05 de fevereiro 2020 05 de maio 2020 

H2020-ECSEL-2020-1-IA-duas-fases 05 de fevereiro 2020 05 de maio 2020 

H2020-ECSEL-2020-4-CSA-Excelência 
Digital 

05 de fevereiro 2020 05 de maio 2020 

FET FLAGSHIPS - Enfrentando grandes 
desafios interdisciplinares de ciência e 

tecnologia 
06 de fevereiro 2020 07 de maio 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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Oportunidades que permanecem abertas – EEA Grants 
Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Small Grants Scheme #1 - 
Crescimento Startups 

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

Oportunidades que permanecem abertas – Erasmus + 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

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 

Eventos Desportivos 
Europeus Sem Fins Lucrativos 

02 de janeiro 2020 02 de abril 2020  EPP-SNCESE-2020 

Pequenas Parcerias De 
Colaboração 

02 de janeiro 2020 02 de abril 2020  EPP-SSCP-2020  

Parcerias de Colaboração 02 de janeiro 2020 02 de abril 2020 EPP-SCP-2020  

Procedimento de Seleção da 
Carta Erasmus para o Ensino 

Superior (CEES) 
18 de fevereiro 2020 21 de abril 2020 

EPLUS2020-ACR EPLUS2020 
Accreditation  

Total procedimento  Carta 
Erasmus para o Ensino 

Superior (CEES) 
18 de fevereiro 2020 21 de abril 2020 

EPLUS2020-ACR EPLUS2020 
Accreditation  

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 – 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  

 

https://www.eeagrants.gov.pt/media/2383/apoio-as-iniciativas-que-promovam-o-crescimento-de-startups-small-grants-scheme-1.pdf
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://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
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-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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eche-lp-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/eche-lp-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/eche-lp-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/eche-lp-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://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_344_R_0004&from=PT
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-civ-2020
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Oportunidades que permanecem abertas –  Programa Direitos, Igualdade e Cidadania 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Prevenção e combate a todas 
as formas de violência contra 
crianças, jovens e mulheres 

15 de janeiro 2020 01 de abril 2020 REC-RDAP-GBV-AG-2020 

Promoção de uma 
implementação efetiva do 
princípio da não 
descriminação 

15 de janeiro 2020 01 de abril 2020 REC-RDIS-DISC-AG-2020  

Capacitação Na Área De 
Direitos Da Criança 

15 de janeiro 2020 29 de abril 2020 REC-RCHI-PROF-AG-2020 

Prevenção E Combate Ao 
Racismo,  Xenofobia,  
Homofobia E Outras Formas 
De Intolerância E 
Monitorização, Prevenção E 
Combate Ao Discurso De Ódio 
On-Line 

15 de janeiro 2020 15 de abril 2020 REC-RRAC-RACI-AG-2020    

Oportunidades que permanecem abertas –  Mecanismo de Proteção Civil da União 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Projetos da Sociedade Civil 27 de fevereiro 2020 14 de maio 2020 UCPM-2020-EX-AG 

Oportunidades que permanecem abertas –  COSME 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Centro de PMEs da EU na 
China 

13 de fevereiro 2020 02 de abril 2020 COS-SMECC-2019-2-01  

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

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag-2020
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
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
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
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
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/ucpm/guide/call/call-fiche_ucpm-2020-ex-ag_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/call-fiche_cos-smecc-2019-2-01_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

