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Horizonte 2020 
Noite dos Investigadores Europeus 

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

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

European Researchers' Night MSCA-NIGHT-2020bis 01 de outubro 2020 12 de janeiro 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020 
Transformações Socioeconómicas e Culturais no Contexto da Quarta Revolução Industrial  

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

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

European Museum 
Collaboration and Innovation 
Space 

DT-TRANSFORMATIONS-24-2020 01 de outubro 2020 12 de janeiro 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020 
Prémio de Indução: Comboio Único 

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 

Innovative solution that will 
allow tracking all commercial 
freight trains , from all railway 
undertakings, covering the 
whole European network. 

S2R-UTrain-Prize-01-2020 22 de outubro 2020 21 de setembro 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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COSME 
Co-financiamento de compras públicas de consórcios de inovação 

Beneficiários: organizações sem fins lucrativos (privadas ou públicas); autoridades públicas (nacionais, regionais, locais); 
universidades ou instituições de ensino; centros de pesquisa; entidades com fins lucrativos; 
Este aviso visa a formação de consórcios de compradores públicos de, pelo menos, dois países elegíveis. 

Com este aviso espera-se um aumento significativo na proporção das PMEs com acesso ao mercado dos contratos 
públicos. Em paralelo, este aviso também irá contribuir para um aumento da visibilidade e da consciencialização para 
as vantagens de uma constante busca por inovação no aumento de número de compradores públicos. 
Objetivos Específicos: 
1 -  incentivar a cooperação entre compradores públicos para promover o uso de contratos públicos para contribuir 
para o desenvolvimento de soluções inovadoras capazes de enfrentar suas necessidades. 
2 – aumentar o impacto dos contratos públicos na inovação. A contratação pública pode ser utilizada como 
ferramenta para fomentar a inovação em áreas de forte interesse público como sejam uma energia limpa ( 
contribuindo para alcançar as metas de Paris de combate às alterações climáticas) ou os cuidados de saúde. Por sua 
vez, isto irá encorajar as empresas da EU, em particular as PMEs, a desenvolver novas soluções para reponder aos 
desafios da sociedade. 
3 – estabelecer ligações e sinergias com a investigação e com projetos inovadores financiados pela EU sempre que 
possível.  
As seguintes atividades são de realização obrigatória no contexto deste aviso: 
1 – Avaliação das necessidades dos compradores públicos; 
2 – Consulta ao mercado, promovendo o diálogo com potenciais contratantes para avaliar as limitações tecnológicas 
a potenciais soluções inovadoras e proceder à realização de pesquisas de mercado mais amplas para se alcançar uma 
melhor visão sobre    o estado da arte e se identificarem as empresas que trabalham na área. 
3 – Envolver o mercado em conjunto, dando sinais quanto ao tamanho da contratação de forma a despertar o 
interesse dos fornecedores. 
4 – Capacitação e coordenação entre compradores públicos; 
5 – Desenvolver especificações; 
6 – Preparação e implementação do procedimento de concurso 
7 – Comunicação dos resultados dos projetos: tem de ser desenvolvida uma estratégia de comunicação e tem de ser 
criado e mantido um website. 
O orçamento total destinado ao cofinanciamento de projetos é estimado em 5 milhões de euros. 
A dotação por projeto varia entre um mínimo de 2 milhões de euros a um máximo de 5 milhões de euros. 
A EASME espera financiar entre 1 a 2 propostas. 
 
*fonte: Aviso n.º PPI-01-2020 

Data de Abertura: 
29 de outubro 2020 

Data de Encerramento: 
08 de junho 2021 

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

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppi-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppi-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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EEA Grants 
Desbloquear o potencial dos jovens 

Beneficiários: Entidades públicas ou privadas, organizações comerciais ou não comerciais e não governamentais, estabelecidas 
como entidades jurídicas. Os projetos devem envolver entidades de, pelo menos, dois países. 

O objetivo deste aviso é apoiar Iniciativas transnacionais que visam garantir o acesso ao emprego, educação ou 
formação na Europa. 
Áreas de apoio financiadas 
1) Inovação e exploração: projetos que visam soluções novas e experimentais para combater o desemprego 
entre os públicos-alvo e aumentar o número de empregos sustentáveis para os jovens. 
2)  Transferência de know-how e boas práticas: projetos que se concentram na transferência de know-how e 
boas práticas em iniciativas de emprego jovem nos países europeus, com o objetivo de criar mais empregos de 
qualidade e reduzir as taxas de desemprego entre os jovens dentro dos públicos-alvo. 
3)  Análise e pesquisa: redes transnacionais de investigação que partilhem ideias, teorias, práticas e experiências 
sobre como avaliar e realizar estudos de impacto de iniciativas destinadas a abordar o emprego jovem; e ainda 
candidaturas conjuntas de instituições de investigação que pretendam aumentar a sua capacidade apoiando 
candidatos a doutoramento no campo de estudos de impacto. As análises e avaliações transnacionais de intervenções 
destinadas a NEETs mais velhos (25+), mães NEET jovens, desempregados de longa duração e grupos desfavorecidos, 
bem como a investigação sobre os efeitos da pandemia COVID-19 nos públicos-alvo são prioridades específicas do 
Fundo. 
Grupos-Alvo 
• Jovens sem emprego, educação ou formação (NEET) entre 25 e 29 anos, que vivem em pequenas cidades, subúrbios 
ou em áreas rurais;  
• Mães jovens que não trabalham, não estudam, nem seguem qualquer formação (NEET), entre 25 e 29 anos;  
• Pessoas desempregadas de longa duração com idade entre 25 e 29 anos.  
Jovens NEETs que não estão registados nos serviços públicos de emprego, são pouco qualificados, abandonaram a 
escola e enfrentam várias barreiras para entrar no mercado de trabalho (como pobreza, exclusão social, 
discriminação, deficiência e / ou saúde mental precária) devem ter alta prioridade dentro dos grupos-alvo. 
O orçamento disponível para este aviso é de 11,5 milhões de euros. 
O montante solicitado no âmbito de um projeto não pode ser inferior a 1 milhão de euros nem superior a 2 milhões 
de euros. 
A taxa máxima de cofinanciamento de Fundo de Coesão é de 75%. 

*fonte: Aviso n.º 2020–1 

Data de Encerramento: 
05 de janeiro 2020 

Mais informação:  
Aviso n.º 2020–1 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.egregsystem.info/unlockingyouthpotential/uploads/guidance_information/Unlocking%20Youth%20Potential%20CfP.pdf


BOLETIM INFORMATIVO COM OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO | 2020  

5 
 

 

 

 

POSEUR 
Investimentos em Infraestruturas de Saneamento de Águas Residuais (SAR) em concelhos com baixa cobertura de 

serviço e alta densidade populacional 
Beneficiários:  entidades gestoras responsáveis pelos serviços de Saneamento de Águas Residuais, que se enquadrem nas 
alíneas c), d), e), e g) do n.º 1 do artigo 96.º do RE SEUR, nos seguintes termos: c) Autarquias e suas Associações; 
d) Setor empresarial do Estado; e) Setor empresarial local; g) Empresas concessionárias municipais, intermunicipais ou 
multimunicipais; 

Cofinanciar projetos que demonstrem permitir: 

 o cumprimento das disposições comunitárias, em concreto da Diretiva Águas Residuais Urbanas Diretiva 
(91/271/CEE)  

 a redução de poluição das massas de água 

 o aumento da acessibilidade física ao serviço de SAR 

 evolução do nível de cobertura do serviço de saneamento de águas residuais, sobretudo em zonas medianamente 
urbanas 

 evitar que populações não tenham acesso a um serviço publico essencial à qualidade de vida e à preservação do 
ambiente 

No âmbito do presente Aviso são elegíveis as operações que se enquadrem nas tipologias previstas na alínea b), 
subalíneas i), e v) do artigo 95º do RE SEUR, abrangendo infraestruturas de “Saneamento de Águas Residuais”: b) 
Saneamento de Águas Residuais (SAR): 
v - Fecho de sistemas de saneamento de águas residuais com vista à otimização da utilização da capacidade instalada 
e da adesão ao serviço, através da execução de ligações entre os sistemas em alta e os sistemas em baixa e da 
extensão do serviço a populações ainda não servidas na área de influência dos sistemas. 
Excecionalmente e desde que o Beneficiário demonstre na candidatura que não existe possibilidade de tratamento 
adequado em nenhuma ETAR localizada na área de influência do sistema, pode a candidatura incluir investimentos 
em infraestruturas destinadas ao tratamento das águas residuais provenientes da área objeto dos investimentos na 
rede de saneamento prevista na candidatura, que se enquadrem na alínea b), subalínea i) do artigo 95º do RE SEUR. 
Só são elegíveis investimentos a realizar pelas entidades gestoras responsáveis pelo serviço de recolha de águas 
residuais urbanas aos utilizadores finais (EG em baixa de acordo com a ficha de avaliação da qualidade dos serviços 
da ERSAR), e desde que cumpram cumulativamente os seguintes critérios: 
1. O concelho em causa tenha uma taxa de cobertura do serviço de saneamento de águas residuais (indicador AR01b 
– Acessibilidade física do serviço através de redes fixas) inferior ou igual a 80%, de acordo com os dados mais recentes 
validados pela ERSAR, à data do fecho do Aviso; No caso da EG abranger mais do que um concelho, a exigência relativa 
à taxa de cobertura de serviço de SAR aplica-se individualmente ao concelho em causa. O POSEUR confirma junto da 
ERSAR essa informação. 
2. Os investimentos se localizem em concelhos com uma densidade populacional igual ou superior aos 350 hab./km2, 
de acordo com os dados do INE relativos ao Censos 2011, estimativas anuais da população residente, referente ao 
2020, disponível no Portal do INE através desta ligação:  Densidade populacional (N.º/ km²) por Local de residência 
(NUTS - 2013); Anual. 
3. Os investimentos prevejam um mínimo de 600 alojamentos adicionais que passam a ter serviço de saneamento de 
águas residuais urbanas. 
A dotação de Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de € 6.000.000,00 
A taxa máxima de comparticipação comunitária a aplicar às operações é de 80%, 
 
*fonte: Aviso n.º  POSEUR-12-2020-14 

Data de Abertura: 
13 de outubro 2020 

Data de Encerramento: 

14 de dezembro 2020 

Mais informação:  
POSEUR-12-2020-14 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008337&selTab=tab0
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008337&selTab=tab0
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://poseur.portugal2020.pt/media/42688/aviso-poseur-12-2020-14.pdf
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POSEUR 
Investimentos com vista à Recolha Seletiva e Valorização de Biorresíduos em Portugal Continental – 3.º Aviso 

Beneficiários:   Entidades gestoras de resíduos urbanos com enquadramento nas alíneas d), f) e h) do n.º 1 do artigo 89.º do 
RESEUR: 
d) Autarquias Locais e suas Associações; 
f) Sector empresarial local; 
h) Empresas concessionárias municipais, intermunicipais ou multimunicipais, apenas para a tipologia de operação prevista na 

alínea iv) das Tipologias de operação. 

Com a obrigatoriedade de recolha seletiva de biorresíduos a partir de 2024, conjugada com o phasing out dos TMB 
até 2027, conforme previsto na nova Diretiva Quadro dos Resíduos (DQR), este Aviso prevê apoiar investimentos de 
recolha seletiva e valorização de biorresíduos e criar condições para a continuação da alteração do modelo de recolha, 
contribuindo para as metas previstas na Diretiva, visando a redução da deposição em aterro e o aumento da 
reciclagem através da recolha seletiva. 
É fundamental garantir a  articulação e Complementaridade entre os investimentos a candidatar no âmbito do 
presente Aviso com os investimentos já realizados ou em vias de realização em baixa (recolha seletiva de biorresíduos) 
e os investimentos já realizados ou em vias de realização em alta (valorização dos biorresíduos recolhidos 
seletivamente), contribuindo deste modo para uma adequada complementaridade e integração dos sistemas alta/ 
baixa, para que se consigam atingir as exigentes metas nacionais e comunitárias no setor dos resíduos. 
Tipologias de operação 
iv) Investimentos com vista ao aumento da valorização orgânica de resíduos, através do reforço e otimização do 
tratamento mecânico ou mecânico e biológico (TM ou TMB), designadamente através de instalação de novas TM e 
TMB, adaptação tecnológica das TM e TMB existentes, bem como a instalação de linhas de tratamento adicionais em 
TM e TMB existentes acrescidos de túneis de compostagem, digestores e equipamento de afinação do composto, e 
entre outros, incluindo também investimentos em estações de transferência e respetivas viaturas para 
encaminhamento dos RU para valorização orgânica e/ou material, incluindo a valorização energética do biogás; 
Apenas são elegíveis investimentos que visem a ampliação e/ou adaptação de infraestruturas de valorização de 
biorresíduos recolhidos seletivamente, promovidos por entidades gestoras em alta, para a receção e valorização deste 
tipo de resíduos, desde que os mesmos já sejam recolhidos seletivamente pelas entidades gestoras em baixa ou 
venham a ser recolhidos seletivamente no âmbito de investimentos previstos em candidaturas aprovadas pelo 
POSEUR e cuja conclusão se preveja que será concretizada em simultâneo com os investimentos previstos na 
candidatura. 
v) Investimentos com vista ao aumento de recolha seletiva de resíduos urbanos biodegradáveis (RUB), de 
compostagem doméstica de RUB e de valorização orgânica de RUB para produção de composto, incluindo sistemas 
de recolha porta -a -porta de RUB e PAYT.  
No âmbito desta tipologia, apenas são elegíveis ao abrigo do presente Aviso as candidaturas destinadas a 
investimentos que visem a recolha seletiva de biorresíduos, em municípios que sejam abrangidos por entidades 
gestoras em alta que já tenham capacidade de valorização desses biorresíduos ou que estejam a realizar 
investimentos infraestruturais aprovados pelo POSEUR para terem a adequada capacidade de valorização orgânica 
dos biorresíduos a recolher seletivamente, e cuja conclusão se preveja que será concretizada em simultâneo com os 
investimentos previstos na candidatura. 
A dotação de Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de €18.000.000,00, distribuídos da seguinte forma: 

 infraestruturas de valorização de biorresíduos - €10 000 000,00 com dotação máxima por candidatura de € 2 000 
000,00 

 recolha seletiva de biorresíduos - €8 000 000,00 com dotação máxima por candidatura de € 500 000,00 
A taxa máxima de cofinanciamento de Fundo de Coesão é de 75%. 

*fonte: Aviso n.º  POSEUR-11-2020-15 

Data de Abertura: 
20 de outubro 2020 

Data de Encerramento: 

29 de janeiro 2021 

Mais informação:  
POSEUR-11-2020-15 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://poseur.portugal2020.pt/media/42710/aviso-poseur-11-2020-15.pdf
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Centro2020 
Planos Integrados Inovadores Combate Insucesso Escolar - II   

Beneficiários:   a) Comunidades Intermunicipais (CIM); b) Municípios que as integram. 
As entidades referidas na alínea b) apenas poderão apresentar candidatura enquanto entidade parceira das CIM, as quais 
assumem obrigatoriamente a qualidade de entidades coordenadoras de parceria. 

Serão financiados Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar (PIICIE), de âmbito intermunicipal, 
devendo os mesmos complementar os planos de ação estratégica das escolas aprovados pela estrutura de missão 
para a promoção do sucesso escolar, no âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE). 
Tendo em conta que estão a concluir-se as operações apoiadas no contexto de um primeiro aviso, importa agora dar 
continuidade ao trabalho iniciado, valorizando a experiência adquirida, nomeadamente ao nível da articulação das 
intervenções municipais com as escolas e as comunidades envolventes ao contexto escolar, mas também ao nível da 
articulação intermunicipal. Assim, pretende-se aprofundar o trabalho já iniciado, apostando em intervenções que 
reforcem a orientação para resultados relacionados com o sucesso dos alunos no seu percurso escolar. A situação de 
pandemia que vivemos coloca condicionantes ao normal desenvolvimento das atividades escolares do próximo ano 
letivo, reforçando a necessidade de prever medidas de acompanhamento dos alunos com maiores dificuldades quer 
no quadro do processo ensino-aprendizagem, quer no quadro do seu contexto socioeconómico, procurando reduzir 
os riscos de abandono e insucesso escolar. 
No contexto pós-pandemia, assume particular relevância a continuação da dinamização das equipas 
multidisciplinares, permitindo o acompanhamento de proximidade dos resultados das ações de promoção do sucesso 
educativo. 
Tipologia de Operação e Ações Elegíveis 
Ações complementares às iniciativas e objetivos do PNPSE, bem como de outras medidas de promoção do sucesso 
escolar, através de uma estratégia de ação que envolva escolas, municípios, professores, famílias, empregadores, 
associações locais e outros stakeholders, promovendo uma consciência coletiva sobre o sucesso educativo e o 
contributo para as metas gerais neste domínio do Plano Nacional de Reformas e do Portugal 2020, em particular em 
matéria de redução até 2020 para 10% da taxa de abandono escolar precoce. 
As operações a apoiar ao abrigo do presente aviso podem ter a duração máxima de 36 meses, não podendo a data 
de conclusão ultrapassar o dia 31 de junho de 2023. 
A dotação de Fundo Social Europeu (FSE), a alocar ao presente aviso é de 13 800 000€, tendo sido atribuídos à 
Comunidade Intermunicipal Do Oeste 1 500 000,00€. 
A taxa de cofinanciamento é de 85% de contribuição europeia mobilizada através do FSE. 

*fonte: Aviso n.º  CENTRO-66-2020-84 

Data de Abertura: 
20 de outubro 2020 

Data de Encerramento: 

29 de dezembro 2020 

Mais informação:  
CENTRO-66-2020-84 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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POCI – Compete2020 
Sistema De Apoio A Ações Coletivas-Redes E Outras De Forma De Pareceria E Cooperação    

Beneficiários: As entidades previstas no n.º 2 do artigo 130.º do RECI: 
“Na área das redes e outras formas de parceria e cooperação, são beneficiários as entidades privadas sem fins lucrativos ou 
entidades públicas que promovam a gestão de um cluster, redes ou outras formas de cooperação no âmbito de estratégias de 
eficiência coletiva”. 
O presente AAC visa dar continuidade à concessão de apoio público orientado para a dinamização das atividades dos 
clusters de competitividade reconhecidos, observando o previsto no n.º 7 do artigo 27.º do Regulamento EU n.º 
651/2014 da Comissão, de 16 de junho, na sua atual redação, que estipula que os auxílios ao funcionamento dos 
pólos de inovação não devem exceder cinco anos, e tem enquadramento no âmbito da Prioridade de Investimento 
(PI) 1.2 do Eixo I do Programa, assumindo como objetivo específico o reforço das redes e outras formas de parceria e 
cooperação no âmbito das estratégias de eficiência coletiva, com enfoque nas seguintes áreas de ação: inovação e 
transferência de tecnologia; digitalização da indústria 
– Indústria 4.0; identificação e capacitação de fornecedores; reforço da ligação entre startups e empresas industriais; 
internacionalização; economia circular e eficiência energética. 
No âmbito do presente AAC, as candidaturas devem demonstrar o seu contributo para a prossecução dos objetivos e 
prioridades acima enunciados, através de projetos estruturantes que visem: 
• O reforço de iniciativas de clusterização e da sua eficácia e eficiência em termos de 
inovação e capacidade competitiva internacional; 
• O reforço das práticas colaborativas entre empresas e as restantes entidades do Sistema 
de I&I que contribuam para criar sinergias e reforçar os laços de cooperação; 
• O reforço da maturidade digital e da transição digital das empresas; 
• O reforço da inserção de clusters em redes internacionais de conhecimento e 
colaboração com entidades congéneres; 
• O reforço das ações estruturantes e demonstradoras em domínios inovadores no âmbito 
das cadeias de valor/fileiras alvo de clusterização. 
Tipologia dos projetos  
a) Coordenação e gestão de parcerias de estratégias de eficiência coletiva de clusters, podendo incluir as seguintes 
componentes: 
i. Ações de clusterização no âmbito das cadeias de valor/fileiras alvo; 
ii. Ações visando a eficiência coletiva e o aumento de escala das empresas; 
iii. Ações de capacitação para a inovação e para a internacionalização; 
iv. Ações de internacionalização das cadeias de valor/fileiras alvo; 
v. Ações de disseminação de conhecimento e transferência de tecnologia; 
vi. Criação e promoção de marcas coletivas; 
vii. Atividades de colaboração internacional com outros clusters e inserção em plataformas internacionais de 
conhecimento e inovação; 
viii. Ações de difusão da inovação no tecido económico de âmbito regional. 
b) Participação em iniciativas europeias de colaboração e troca de experiências entre Estados Membros no âmbito da 
clusterização e de I&DI, nomeadamente plataformas tecnológicas 
Neste AAC não se contempla a possibilidade de associar ao investimento uma componente específica de formação 
profissional. As candidaturas podem assumir a modalidade de “projeto individual”, apresentado e realizado por um 
só beneficiário, ou a modalidade de “projeto em copromoção” apresentado e realizado por dois ou mais beneficiários. 
A dotação máxima do Fundo FEDER a conceder no presente AAC é de € 4.000.000. 
A taxa de incentivo a aplicar sobre as despesas elegíveis no âmbito deste aviso é de 50%. 
*fonte: Aviso n. AAC 02/SIAC/2020 

Data de Abertura: 

30 de outubro 2020 

Data de Encerramento: 

29 de dezembro 2020 

Mais informação:  
AAC 02/SIAC/2020 

 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20201030_AAC_CLUSTERS_02-SIAC-2020.pdf
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Oportunidades que permanecem abertas – Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem 

abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

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: Sistema de Incentivos à 
adaptação da atividade das 
Microempresas ao contexto da  
pandemia Covid-19 

30 de dezembro 2020 Aviso n.º SI-B9-2020-16   

SI:  Sistema de Incentivos à 
Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico - Projetos 
Demonstradores individuais – Selos 
de Excelência – Fase 2 do SME 
Instrument e Accelerator 

31 de dezembro 2020  Aviso n.º SI-47-2020-18 

Fundo Ambiental:  Apoio aos 
Centros de Recuperação para a 
Fauna 2020 

30 de novembro 2020 Aviso n.º 5133/2020 

Centro 2020: +CO3SO Emprego 
Urbano - PESCA OESTE|BAIXO 
OESTE | ALTO OESTE 

16 de novembro 2020 
CENTRO-40-2020-43 – PESCA OESTE  
CENTRO-40-2020-41 – BAIXO OESTE 
CENTRO-40-2020-40 – ALTO OESTE 

Centro 2020: +CO3SO Emprego  
Empreendedorismo Social -  PESCA 
OESTE|BAIXO OESTE | ALTO OESTE 

18 de novembro 2020 
CENTRO-40-2020-70 – PESCA OESTE 
CENTRO-40-2020-63– BAIXO OESTE 
CENTRO-40-2020-62– ALTO OESTE 

Centro 2020: +CO3SO Emprego 
Urbano -  Autoridade de Gestão - 
Centro 

18 de novembro 2020 CENTRO-21-2020-79  

Centro 2020: CO3SO Emprego -  
EMPREENDEDORISMO SOCIAL - 
Centro 

28 de setembro de 2020 CENTRO-D4-2020-82  

POSEUR: Elaboração De Estudos E 
Projetos Para Intervenções De 
Proteção Do Litoral 

16 de novembro 2020 POSEUR-09-2020-10 

POSEUR: Mapeamento e Avaliação 
dos Ecossistemas e dos seus 
Serviços (MAES) de Portugal 
Continental – 2º Aviso 

23 de novembro 2020 POSEUR-15-2020-11 

POSEUR: Elaboração De Estudos E 
Projetos Necessários Às 
Intervenções De Recuperação De 
Passivos Ambientais Prioritários De 
Origem Industrial 

23 de novembro 2020 POSEUR-17-2020-12 

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_16_SI_2020_ADAPTAR_PME
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_18_SI_2020
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n-51332020-apoio-aos-centros-de-recuperacao-para-a-fauna.aspx
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?limit=10
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?limit=10
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/
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Oportunidades que permanecem abertas –   Alterações 

Medida Data de Encerramento Mais Informação Observações 

Fundo para o Serviço Público de 
Transporte: Apoio à 
Descarbonização da Frota de 
Táxis 

30 de novembro 2020 

Aviso 1/2020 – 
DESCARBONIZAÇÃO DA 

FROTA DE TÁXIS 
 

Foi alterada a data de 
encerramento do Aviso, 

passando de 
30/09/2020 para 

30/11/2020 

 
Oportunidades que permanecem abertas – Horizonte 2020 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

Acordo-quadro de parceria em 
tecnologias europeias de 
microprocessador de baixa potência 
(Fase 2) 

18 de agosto 2020 12 de janeiro 2021 

Assistência pan-europeia de 
produção avançada e formação para 
PMEs 

04 de agosto 2020 01 de dezembro 2020 

Construção de um futuro resiliente às 
alterações climáticas e de baixo teor 
de carbono: Investigação e Inovação 
para apoio ao Pacto Ecológico 
Europeu 

22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

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 –    EEA Grants 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Aviso #5 – Educação 30 de julho 2020 11 de dezembro 2020 Aviso #5 – Educação 

Oportunidades que permanecem abertas – Europa Criativa 

Mais informação  Funding & tender opportunities 

https://gtatransportes.files.wordpress.com/2020/05/1c2ba-aviso-de-abertura-candidaturas-2020-taxis-4-mai-2020-publicac3a7c3a3o-1.pdf
https://gtatransportes.files.wordpress.com/2020/05/1c2ba-aviso-de-abertura-candidaturas-2020-taxis-4-mai-2020-publicac3a7c3a3o-1.pdf
https://gtatransportes.files.wordpress.com/2020/05/1c2ba-aviso-de-abertura-candidaturas-2020-taxis-4-mai-2020-publicac3a7c3a3o-1.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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_344_R_0004&from=PT
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/crescimento-azul/concursos/aviso-5-educacao/
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

