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Horizonte 2020:  
Transformar a Indústria Europeia 

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

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Reprogrammed 
microorganisms for biological 
sensors (IA) 

BIOTEC-06-2020 03 de julho 2019 12 de dezembro  2019 

Multi-omics for genotype-
phenotype associations (RIA) BIOTEC-07-2020 03 de julho 2019 12 de dezembro  2019 

New biotechnologies to 
remediate harmful 
contaminants (RIA) 

CE-BIOTEC-08-2020 03 de julho 2019 15 de abril 2020 

Upcycling Bio Plastics of food 
and drinks packaging (RIA) CE-BIOTEC-09-2020 03 de julho 2019 12 de dezembro  2019 

Assembly of micro parts (RIA) 
DT-FOF-07-2020 03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

Energy-efficient manufacturing 
system management (IA) DT-FOF-09-2020 03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

Pilot lines for large-part high-
precision manufacturing (IA 
50%) 

DT-FOF-10-2020 03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

Quality control in smart 
manufacturing (IA) DT-FOF-11-2020 03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

Next generation organ-on-chip 
(RIA-LS) DT-NMBP-23-2020 03 de julho 2019 12 de dezembro  2019 

Biological scaffolds for tissue 
regeneration and repair (RIA) NMBP-21-2020 03 de julho 2019 12 de dezembro  2019 

 

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:  
Os Alicerces para a Indústria de Amanhã 

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

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Open Innovation Test Beds for 
nano-enabled bio-based 
materials (IA)  

DT-NMBP-04-2020 03 de julho 2019 12 de dezembro  2019 

Open Innovation Test Beds for 
materials for building 
envelopes (IA)  

DT-NMBP-05-2020 03 de julho 2019 12 de dezembro  2019 

Open Innovation Test Beds for 
nano-pharmaceuticals 
production (IA)  

DT-NMBP-06-2020 03 de julho 2019 12 de dezembro  2019 

Open Innovation Platform for 
Materials Modelling (RIA)  DT-NMBP-11-2020 03 de julho 2019 12 de dezembro  2019 

Towards Standardised 
Documentation of Data 
through taxonomies and 
ontologies (CSA)  

DT-NMBP-39-2020 03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

Creating an open market place 
for industrial data (RIA)  DT-NMBP-40-2020 03 de julho 2019 12 de dezembro  2019 

Safe by design, from science to 
regulation: multi-component 
nanomaterials (RIA) 

NMBP-16-2020 03 de julho 2019 12 de dezembro  2019 

Towards harmonised 
characterisation protocols in 
NMBP (RIA)  

 NMBP-35-2020 03 de julho 2019 12 de dezembro  2019 

Monitoring and safety of 
transport infrastructures (CSA)  NMBP-36-2020 03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

Incentivising newcomers (CSA)  
NMBP-37-2020 03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

Citizens and industrial 
technologies (CSA) 

NMBP-38-2020 03 de julho 2019 05 de fevereiro 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:  
Indústrias Circulares, Competitivas e de Baixo Carbono  

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 

ERA-NET on materials, 
supporting the circular 
economy and Sustainable 
Development Goals  

CE-NMBP-41-2020 03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

Materials life cycle 
sustainability analysis CE-NMBP-42-2020 03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

Raw materials innovation for 
the circular economy: 
sustainable processing, reuse, 
recycling and recovery 
schemes  

CE-SC5-07-2020 03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

Raw materials policy support 
actions for the circular 
economy - Expert network on 
Critical Raw Materials  

CE-SC5-08-2020 03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

Develop, implement and assess 
a circular economy oriented 
product information 
management system for 
complex products from cradle 
to cradle  

CE-SC5-31-2020 03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

Tapping into the potential of 
Industrial Symbiosis  CE-SPIRE-01-2020 03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

Preserving fresh water: 
recycling industrial waters 
industry  

CE-SPIRE-07-2020 03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

Alternative mineral resources 
for high volume production (IA)  CE-SPIRE-09-2020 03 de julho 2019 05 de fevereiro 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:  
Sustentabilidade 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 

Artificial Intelligence and Big 
Data Technologies for Process 
Industries (CSA)  

DT-SPIRE-11-2020 03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

Industrialisation of building 
envelope kits for the 
renovation market (IA)  

LC-EEB-04-2020 03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

Smart Operation of Proactive 
Residential Buildings (IA)  LC-EEB-07-2020 03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

Digital Building Twins (RIA)  
LC-EEB-08-2020 03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

Materials for off shore energy 
(IA)  LC-NMBP-31-2020 03 de julho 2019 12 de dezembro  2019 

Novel high performance 
materials and components 
(RIA)  

LC-SPIRE-08-2020 03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
Por um melhor apoio à inovação das PME  

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

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Closing the finance gap for IPR-
driven start-ups and SMEs 

INNOSUP-10-2020 04 de julho 2019 29 de outubro 2019 
 

Mais informações Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Horizonte 2020:  
Melhor saúde e cuidados, crescimento económico e sistemas de saúde sustentáveis 

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 

Digital diagnostics – developing 
tools for supporting clinical 
decisions by integrating various 
diagnostic data 

SC1-BHC-06-2020 04 de julho 2019 07 de abril 2020 

 New interventions for Non-
Communicable Diseases SC1-BHC-08-2020 04 de julho 2019 24 de setembro 2019 

Advancing the safety 
assessment of chemicals 
without the use of animal 
testing 

SC1-BHC-11-2020 04 de julho 2019 07 de abril 2020 

Global Alliance for Chronic 
Diseases (GACD) - Prevention 
and/or early diagnosis of 
cancer 

SC1-BHC-17-2020 04 de julho 2019 07 de abril 2020 

Pre-commercial procurement 
(PCP) for integrated care 
solutions 

SC1-BHC-20A-2020 04 de julho 2019 07 de abril 2020 

Public procurement of 
innovative solutions (PPI) for 
diagnostics for infectious 
diseases 

SC1-BHC-20B-2020  04 de julho 2019 07 de abril 2020 

Healthcare interventions for 
the management of the elderly 
multimorbid patient 

SC1-BHC-24-2020 04 de julho 2019 24 de setembro 2019 

Innovative actions for 
improving urban health and 
wellbeing - addressing 
environment, climate and 
socioeconomic factors 

SC1-BHC-29-2020 04 de julho 2019 24 de setembro 2019 

Addressing low vaccine uptake  
SC1-BHC-33-2020 04 de julho 2019 07 de abril 2020 

New approaches for clinical 
management and prevention 
of resistant bacterial infections 
in high prevalence settings 

SC1-BHC-34-2020 04 de julho 2019 07 de abril 2020 

Creation of a European wide 
sustainable network for 
harmonised large-scale clinical 
research studies for infectious 
diseases 

SC1-BHC-35-2020 04 de julho 2019 07 de abril 2020 

Micro- and nano-plastics in our 
environment: Understanding 
exposures and impacts on 
human health 

SC1-BHC-36-2020 04 de julho 2019 07 de abril 2020 
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Use of Real-World Data to 
advance research on the 
management of complex 
chronic conditions 

SC1-DTH-12-2020 04 de julho 2019 07 de abril 2020 

Implementation research for 
scaling up and transfer of 
innovative solutions involving 
digital tools for people-centred 
care 

SC1-DTH-13-2020 04 de julho 2019 24 de setembro 2019 

Towards a Health research and 
innovation Cloud: Capitalising 
on data sharing initiatives in 
health research 

SC1-HCC-10-2020 04 de julho 2019 07 de abril 2020 

Actions in support of the 
International Consortium for 
Personalised Medicine 

SC1-HCO-01-2018-2019-2020 04 de julho 2019 07 de abril 2020 

Bridging the divide in health 
research and innovation – 
boosting return on investment 

SC1-HCO-03-2020 04 de julho 2019 07 de abril 2020 

ERA-NET to support the Joint 
Programming Initiative on 
Antimicrobial resistance 
(JPIAMR) 

SC1-HCO-07-2020 04 de julho 2019 07 de abril 2020 

ERA-NET: Sustained 
collaboration of national and 
regional programmes in cancer 
research 

SC1-HCO-14-2020 04 de julho 2019 07 de abril 2020 

ERA-NET: Sustained 
collaboration of national and 
regional programmes in 
research on brain-related 
diseases and disorders of the 
nervous system 

SC1-HCO-16-2020 04 de julho 2019 07 de abril 2020 

Coordinating and supporting 
research on the human 
microbiome in Europe and 
beyond 

SC1-HCO-17-2020 04 de julho 2019 07 de abril 2020 

Developing methodological 
approaches for improved 
clinical investigation and 
evaluation of high-risk medical 
devices 

SC1-HCO-18-2020 04 de julho 2019 07 de abril 2020 

Reliable and accessible 
information on cell and gene-
based therapies 

SC1-HCO-19-2020 04 de julho 2019 07 de abril 2020 

Coordination of clinical 
research activities of the 
European Reference Networks 

SC1-HCO-20-2020 04 de julho 2019 07 de abril 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Horizonte 2020:  
Soluções digitais seguras e cibersegurança em Cuidados de Saúde 

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

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

AI for Health Imaging DT-TDS-05-2020 09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
FET FLAGSHIPS - Enfrentar grandes desafios interdisciplinares de ciência e tecnologia 

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 

Complementary call on 
Quantum Computing 

FETFLAG-05-2020 09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

International Cooperation on 
Quantum Technologies 

FETFLAG-06-2020 09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

Training and Education on 
Quantum Technologies 

FETFLAG-07-2020 09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
Infraestrutura Europeia de Dados   

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 

Centres of Excellence in 
exascale computing 

INFRAEDI-05-2020 09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Horizonte 2020:  
Transformação Digital em Cuidados de Saúde 

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

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Coordination and Support to 
better data and secure cross-
border digital infrastructures 

building on European 
capacities for genomics and 

personalised medicine 

SC1-HCC-06-2020 09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

Support for European eHealth 
Interoperability roadmap for 

deployment 
SC1-HCC-07-2020 09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
Construir um Futuro Resiliente às Alterações Climáticas e de Baixo Carbono: Baterias da Próxima Geração 

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

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Novel methodologies for 
autonomous discovery of 

advanced battery chemistries 
LC-BAT-12-2020 09 de julho 2019 16 de janeiro 2020 

Sensing functionalities for 
smart battery cell chemistries 

LC-BAT-13-2020 09 de julho 2019 16 de janeiro 2020 

Self-healing functionalities for 
long lasting battery cell 

chemistries 
LC-BAT-14-2020 09 de julho 2019 16 de janeiro 2020 

Coordinate and support the 
large scale research initiative 

on Future Battery Technologies 
LC-BAT-15-2020 09 de julho 2019 16 de janeiro 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Horizonte 2020:  
Digitalizar e transformar a indústria e os serviços europeus: hubs e plataformas de inovação digital 

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

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

I4MS (phase 4) - uptake of 
digital game changers 

DT-ICT-03-2020 09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

Big Data Innovation Hubs DT-ICT-05-2020 09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

 

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 de Informação e Comunicação  

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

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Artificial intelligence for 
manufacturing 

ICT-38-2020 09 de julho 2019 16 de janeiro 2020 

5G PPP – 5G core technologies 
innovation 

ICT-42-2020 09 de julho 2019 16 de janeiro 2020 

Next Generation Media ICT-44-2020 09 de julho 2019 16 de janeiro 2020 

Reinforcing European presence 
in international ICT 

standardisation: 
Standardisation Observatory 

and Support Facility 

ICT-45-2020 09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

Towards a vibrant European 
network of AI excellence 

centres 
ICT-48-2020 09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

Software Technologies ICT-50-2020 09 de julho 2019 16 de janeiro 2020 

Big Data technologies and 
extreme-scale analytics 

ICT-51-2020 09 de julho 2019 16 de janeiro 2020 

5G PPP – 5G for Connected 
and Automated Mobility (CAM) 

ICT-53-2020 09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

Blockchain for the Next 
Generation Internet  

ICT-54-2020 09 de julho 2019 16 de janeiro 2020 

Interactive Technologies ICT-55-2020 09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

Next Generation Internet of 
Things 

ICT-56-2020 09 de julho 2019 16 de janeiro 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 

Towards highly energy efficient 
and decarbonised buildings  

LC-SC3-B4E-1-2020 16 de julho 2019 15 de janeiro 2020 

Self-assessment and self-
optimisation of buildings and 
appliances for a better energy 

performance 

LC-SC3-B4E-10-2020 16 de julho 2019 15 de janeiro 2020 

National roundtables to 
implement the Smart Finance 
for Smart Buildings initiative 

LC-SC3-B4E-12-2020 16 de julho 2019 15 de janeiro 2020 

Integrated design concepts for 
energy-efficient ICT in 

buildings 
LC-SC3-B4E-5-2020 16 de julho 2019 15 de janeiro 2020 

Big data for buildings LC-SC3-B4E-6-2020 16 de julho 2019 15 de janeiro 2020 

European building stock data 
4.0 

LC-SC3-B4E-7-2020 16 de julho 2019 15 de janeiro 2020 

Renewable and energy 
efficient solutions for heating 
and/or cooling, and domestic 
hot water production in multi-
apartment residential buildings 

LC-SC3-B4E-8-2020 16 de julho 2019 15 de janeiro 2020 

Support to the coordination of 
European smart buildings 

innovation community 
LC-SC3-B4E-9-2020 16 de julho 2019 15 de janeiro 2020 

Socio-economic research: non-
energy impacts and 

behavioural insights on energy 
efficiency interventions 

LC-SC3-EC-4-2020 16 de julho 2019 15 de janeiro 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:  
WIDESPREAD 

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 

Twinning WIDESPREAD-05-2020 24 de julho 2019 14 de novembro 2019 

ERA Chairs WIDESPREAD-06-2020 24 de julho 2019 14 de novembro 2019 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
Tecnologias e aplicações de escala extrema 

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 

Extreme scale computing and 
data driven technologies 

EuroHPC-01-2019 25 de julho 2019 14 de janeiro 2020 

HPC and data centric 
environments and application 

platforms 
EuroHPC-02-2019 25 de julho 2019 14 de janeiro 2020 

Industrial software codes for 
extreme scale computing 

environments and applications 
EuroHPC-03-2019 25 de julho 2019 14 de janeiro 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=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Horizonte 2020:  
Inovar e ampliar a base de uso e competências em HPC ( Computação de alto desempenho) 

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

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

HPC Competence Centres EuroHPC-04-2019 25 de julho 2019 14 de novembro 2019 

Stimulating the innovation 
potential of SMEs 

EuroHPC-05-2019 25 de julho 2019 14 de novembro 2019 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
Desenvolvimento e sustentabilidade a longo prazo das novas infraestruturas de investigação pan-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 

Design Studies INFRADEV-01-2019-2020 25 de julho 2019 12 de novembro 2019 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
Cibersegurança 

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 

Building blocks for resilience in 
evolving ICT systems 

SU-ICT-02-2020 25 de julho 2019 19 de novembro 2019 

 

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=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CEF – Mecanismo Interligar Europa 
  2019-2  CEF Telecom  

Beneficiários: Candidatos interessados de todos os Estados-Membros da UE, bem como da Islândia e da Noruega. 

Os avisos de candidatura 2019-2 CEF Telecom oferecem cofinanciamento para estimular e apoiar a implementação de 
Infraestruturas de Serviços Digitais (DSIs) nas áreas abaixo apresentadas. São disponibilizados cerca de €24 milhões para 
satisfazer as necessidades de administrações públicas, empresas e cidadãos nas suas atividades transfronteiriças.  
A CEF Telecom apoia projetos de interesse comum que melhoram o dia a dia dos cidadãos, das empresas e das 
administrações públicas e que contribuem para o desenvolvimento de um Mercado Único Digital, através da 
implementação de infraestruturas digitais europeias em toda a UE. 
 
 

Ação Orçamento Indicativo Data de Abertura Data de Encerramento 

Cibersegurança  
 

€10 milhões 4 de julho 2019 14 de novembro 2019 

eHealth 
 

€5 milhões 4 de julho 2019 14 de novembro 2019 

eProcurement € 1 milhão 4 de julho 2019 14 de novembro 2019 

European e-Justice € 3 milhões 4 de julho 2019 14 de novembro 2019 

European Platform for Digital 
Skills and Jobs 

€ 1 milhão  4 de julho 2019 14 de novembro 2019 

Public Open Data € 5 milhões 4 de julho 2019 14 de novembro 2019 

 

*fonte:  press release  sobre o aviso CEF-TC-2019-2 

Mais informação CEF-TC-2019-2 

CEF – Mecanismo Interligar Europa  
CEF Telecom call gerida pela Comissão Europeia 

Beneficiários: Candidatos interessados de todos os Estados-Membros da UE, bem como da Islândia e da Noruega. 

Esta candidatura tem por objetivo conceber, desenvolver e implementar uma infraestrutura técnica sólida para apoiar 
instituições de ensino superior europeias na oferta aos estudantes de um meio eletrónico seguro de identificação e 
autenticação  transfronteiriça, bem como de troca dos dados online  que são exigidos pelos serviços académicos. 
 

Ação Orçamento Indicativo Data de Abertura Data de Encerramento 

EU Student eCard Core Service 
Platform 

€2.5 milhões 4 de julho 2019 14 de novembro 2019 
 

*fonte:  aviso CEF-TC-2019-4 

Mais informação CEF-TC-2019-4 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/%E2%82%AC24-million-eu-funding-available-to-improve-access-to-online-services-across
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/%E2%82%AC24-million-eu-funding-available-to-improve-access-to-online-services-across
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/eu_student_ecard_call_for_a_core_service_platform_final-v1.0.pdf
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COSME:  
Missões de Economia Social  

Beneficiários:  Entidades jurídicas em consórcio, nomeadamente: Autoridades públicas (de nível regional ou local); empresas de 
economia social e outras entidades públicas e privadas especializadas em economia social. No caso de entidades privadas, devem 

estar adequadamente constituídas e registadas, ao abrigo do direito nacional. 
 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Contratação Pública 
Socialmente Responsável  

COS-SEM-2019-04-01 09 de julho 2019 26 de setembro 2019 

Esquema educativo para uma 
economia social 

COS-SEM-2019-04-02 09 de julho 2019 26 de setembro 2019 

Combater o desemprego 
regional / local através de um 
modelo de economia social 

COS-SEM-2019-04-03 09 de julho 2019 26 de setembro 2019 

Clusters de economia social COS-SEM-2019-04-04 09 de julho 2019 26 de setembro 2019 

 

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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COSME 
Gestão da Plataforma WEgate 

Beneficiários:  Consórcio com um mínimo de 3 e um máximo de 4 membros pertencentes a, pelo menos, 2 países elegíveis. O consórcio 

tem de ter: 
a) no mínimo uma entidade sem fins lucrativos, ativa na área do empreendedorismo e com personalidade jurídica há, pelo menos, 3 
anos, que será a coordenadora do consórcio. Entidades com fins lucrativos podem participar apenas enquanto parceiros. 
b) um parceiro que fornece o conhecimento académico necessário à implementação das atividades  
Terceiros associados, por exemplo, entidades legais que têm uma ligação legal ou de capital com os candidatos que não se limita à 
ação em causa nem foi estabelecida somente para a sua implementação, podem fazer parte da ação enquanto candidatos de forma a 
declararem custos elegíveis. 

 
De modo a apoiar mulheres que gostariam de iniciar ou expandir o seu negócio, a Comissão Europeia criou em 2016 uma 
plataforma online que abrange toda a Europa, designada de WEgate. Esta plataforma serve de hub para interligar mulheres 
empreendedoras a organizações de apoio local, nacional e europeu, facilitando o seu acesso a redes de orientação e de 
negócio por toda a Europa.  
A WEgate fornece acesso a informação, nomeadamente onde conseguir ajuda e acesso a redes de financiamento ou de 
negócio, bem como locais de treino, oportunidades de aprendizagem e programas de orientação. Para inspirar mulheres, 
a plataforma tem ainda estudos de caso e histórias de sucesso, bem como notícias relevantes e indicação de eventos de 
consciencialização. O WEgate inclui igualmente links para organizações locais e nacionais e outras plataformas de apoio 
ao empreendedorismo feminino e dispõe do WEgate Directory, uma base de dados com o perfil dos usuários registados 
através de um formulário online. Estes usuários podem receber a newsletter do WEgate e e-mails de alerta. 
A Comissão Europeia procura melhorar a plataforma ao abranger um público mais vasto e ao envolver organizações de 
apoio às empresas que trabalham com mulheres empreendedoras. Consequentemente, a plataforma está a ser sujeita a 
um processo racionalização para melhorar o seu conteúdo, estrutura e design. 
 
Objetivos específicos do Aviso: 
i)Desenvolver uma Comunidade Europeia do Empreendedorismo Feminino de Prática (a “Comunidade”) que vai 
complementar e ser desenvolvida com base em iniciativas passadas, atuais e já planeadas nesta área 
ii)Envolver mais stakeholders que apoiam ativamente mulheres empreendedoras, sendo especialmente importante os 
intercâmbios e o networking cara-a-cara, como complemento das ligações online. 
 
Atividades Elegíveis: 
a)Organização de reuniões/eventos que reúnem autoridades públicas, mulheres empreendedoras e todos os outros 
stakeholders relevantes interessados em partilhar experiências; é compulsória a organização de um evento de 
lançamento, a ser seguido por eventos anuais abertos ao mais vasto leque de stakeholders da “Comunidade” possível. 
b)Organização de “Workshops de aprendizagem entre pares” que permitem aos stakeholders e a mulheres 
empreendedoras ativas nos estados-membro da UE e nos países signatários do COSME terem uma compreensão prática 
de iniciativas de sucesso levadas a cabo por outros países. A organização de workshops que envolvem um mínimo de 3 
estados-membros será considerada uma vantagem. 
c)Comunicação que consista numa estratégia abrangente e em atividades de divulgação que têm por alvo stakeholders 
relevantes e mulheres empreendedoras, nomeadamente através de uma campanha de lançamento de social media, com 
uma campanha temática por ano no mínimo, bem como a promoção e a sensibilização para as iniciativas da EU e 
programas para encorajar a participação de mulheres empreendedoras nestes programas.  
Outras atividades que serão consideradas uma vantagem: a organização de atividades de matchmaking para 
aconselhamento e a criação de uma marca em torno do WEgate para aumentar o perfil do website (por ex. através de 
iniciativas relacionadas como WEtour, WEschool, etc.), que abrangem todas as faixas etárias, sendo especialmente 
importante os alunos de ensino secundário e de ensino superior, de forma  a consciencializar a comunidade para esta 
questão do empreendedorismo feminino e para encorajar o desenvolvimento de competências de empreendedorismo.  
d)Atividades de construção da “Comunidade” para o empreendedorismo feminino a nível europeu, incluindo o 
desenvolvimento de novos contactos e a ligação com as organizações e grupos setoriais que fazem parte da Enterprise 
Europe Network. 
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e)Atividades de gestão do projeto necessárias para coordenação com a EASME, incluindo uma reunião de lançamento em 
Bruxelas planeada no prazo de 10 dias a partir da assinatura do grant agreement, seguido de um relatório inicial e de 
reuniões de projeto, no local ou através de meios de comunicação remota para monitorizar o progresso dos projetos. 
Outras oportunidades de interação (por escrito ou em reuniões – diretas ou a distância) com a Comissão Europeia e a 
EASME podem ser consideradas para facilitar a orientação política pela Comissão Europeia e uma monitorização efetiva 
pela EASME 
f)A gestão e funcionamento da plataforma online WEgate para ser uma ferramenta online de uso comum, em particular 
para ajudar participantes da “Comunidade” a reunirem-se e a disseminarem informação sobre iniciativas relevantes 
lançadas a nível europeu e nacional (por. Ex. workshops de aprendizagem entre pares, visitas de estudo e outros eventos). 
Manter o blog e o fórum dinâmicos e assegurar um tempo de resposta a questões e comentários razoável 
 
A duração máxima do projeto é de 36 meses. 
Dotação: Orçamento total estimado de € 850 000 
Financiamento: 90% EASME. Apenas uma proposta é cofinanciada. 
 
*fonte: Aviso COS-WEGATE-2018-5-01 

Data de Abertura:  
23 de julho 2019 

Data de Encerramento  
05 de setembro 2019 

Mais informação: 
COS-WEGATE-2018-5-01 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/guide/call/cosme-call-proposal-cos-wegate-18501_en.pdf
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Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração : 
Ações transnacionais em matéria de asilo, migração e integração 

Beneficiários: Candidato Líder: organismos públicos, entidades privadas sem fins lucrativos (exceto para o tópico 07) e organizações 
internacionais (exceto para os tópicos 05 e 07)  
                         Co-candidatos: organismos públicos; entidades privadas sem fins lucrativos (exceto para o tópico 07); entidades com 
fins lucrativos (exceto para os tópicos 05 e 07) e organizações internacionais (exceto para os tópicos 05 e 07) 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Promover a integração de 
pessoas que necessitam de 
proteção através de esquemas 
de patrocínio privado 

AMIF-2019-AG-CALL-01 30 de julho 2019 30 de janeiro 2020 

Orientação social para recém-
chegados, nacionais de países 
terceiros, através do 
envolvimento das 
comunidades locais, incluindo 
atividades de orientação e 
voluntariado 

AMIF-2019-AG-CALL-02 30 de julho 2019 30 de janeiro 2020 

Integração social e económica 
de mulheres migrantes 

AMIF-2019-AG-CALL-03 30 de julho 2019 30 de janeiro 2020 

Sensibilização e campanhas de 
informação sobre os riscos da 
migração irregular em 
determinados países terceiros 
e na Europa 

AMIF-2019-AG-CALL-04 30 de julho 2019 30 de janeiro 2020 

Apoio a vítimas do tráfico de 
seres humanos 

AMIF-2019-AG-CALL-05 30 de julho 2019 30 de janeiro 2020 

Proteção de crianças em 
migração 

AMIF-2019-AG-CALL-06 30 de julho 2019 30 de janeiro 2020 

Projetos transnacionais dos 
Estados-Membros para 
formação de peritos nos 
domínios do asilo e da 
imigração 

AMIF-2019-AG-CALL-07 30 de julho 2019 30 de janeiro 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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Centro  
Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura para todos 

Beneficiários:  De acordo com o disposto no RE ISE, do artigo 125.º, em conjugação com o previsto nos Pactos para o Desenvolvimento 
e Coesão Territorial (PDCT), podem apresentar candidatura, enquanto potenciais beneficiários, entidades da administração pública ou 
pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos. 
Os beneficiários devem corresponder ao previsto no quadro de investimentos de cada Pacto para o Desenvolvimento e Coesão 
Territorial (PDCT), ou seja, às entidades aí identificadas como promotoras do projeto a que a candidatura se refere. 

O presente aviso de candidatura insere-se na Prioridade de Investimento  9i – “Inclusão ativa, inclusivamente com vista a 
promover oportunidades iguais e a participação ativa e melhorar a empregabilidade”, tendo por objetivo específico “ 
Promover o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais em especial de desempregados e 
desempregados com desvantagens necessitando de apoio particular para acesso ao mercado de trabalho e desenvolver 
iniciativas para a inovação e a experimentação social que facilitem a dinamização de estratégias de inclusão social”. 
 
São destinatários da tipologia de operações as pessoas com particulares dificuldades de inclusão social, nomeadamente 
grupos excluídos ou socialmente desfavorecidos, população idosa, pessoas em risco de exclusão social, pessoas com 
deficiência, e respetivas famílias e comunidade. 
 
Nos termos do previsto no Artigo 123.º do RE ISE, são elegíveis as operações de caráter inovador nas seguintes áreas de 
atuação: 
a) Ações de dinamização de práticas artísticas e culturais por e ou para grupos excluídos ou socialmente desfavorecidos, 
em particular, iniciativas que permitam que pessoas dos grupos-alvo sejam envolvidas de forma direta em experiências 
artísticas e/ou culturais (não exclusivamente como espectadores, mas como participantes ativos na coprodução; 
b) Ações de sensibilização, promoção e intermediação, bem como outras ações complementares de divulgação e 
implementação de projetos destinados a pessoas em risco de exclusão social, de forma a habilitá-las para o exercício de 
uma cidadania ativa, que valorize designadamente a participação cívica, a fruição cultural e patrimonial e a 
responsabilidade social. Releva-se, de modo especial, iniciativas que possam ajudar as pessoas dos grupos-alvo a 
compreender a importância do seu papel no debate e resolução de questões relevantes para as comunidades em que se 
inserem (e.g. o voto e a democracia representativa, a avaliação e melhoria dos serviços públicos, a preservação do 
património, etc); 
c) Ações de intermediação que favorecem o desenvolvimento de atitudes e capacidades de aprendizagem, com vista à 
aquisição de competências básicas, pessoais e sociais, recorrendo designadamente à inclusão de conteúdos e ou práticas 
artísticas e culturais (Ex: Iniciativas que permitam que pessoas dos grupos-alvo adquiram novas competências que possam 
aumentar a sua empregabilidade/capacitação, por exemplo através de ações de formação, que sejam certificadas e/ou 
reconhecidas; podem estas iniciativas ser de índole artística e ou cultural, envolvendo as pessoas dos grupos-alvo nos 
processos de criação); 
d) Desenvolvimento de projetos inovadores ao nível de respostas integradas no âmbito do público-alvo que aumentem a 
coesão social e os sentimentos de pertença à comunidade, através da participação cultural e artística (Ex: Iniciativas 
inovadoras que permitam integrar as pessoas dos grupos-alvo naquilo que são os instrumentos de gestão e planificação 
estratégica local (por exemplo desenvolver planos locais a partir das orientações estratégicas enunciadas na Estratégia 
Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, na Estratégia Nacional para as Migrações ou na Estratégia Nacional 
de Educação para o Desenvolvimento); 
e) Desenvolvimento de projetos que concorram para a melhoria do acesso à cultura e à arte, nomeadamente através da 
supressão de obstáculos ao nível da comunicação e da programação em espaços, equipamentos e eventos culturais (Ex: 
Iniciativas inovadoras que permitam a capacitação de pessoas dos grupos-alvo como mediadores e facilitadores culturais, 
promovendo uma maior proximidade, a acessibilidade e utilizando linguagem em português claro e simples); 
f) Desenvolvimento de projetos que tenham como objetivo promover a elaboração e a divulgação de conteúdos culturais 
digitais acessíveis a pessoas com deficiências e incapacidades e ou a grupos excluídos ou socialmente desfavorecidos. 
 
As operações a apoiar terão a duração de 24 meses. 
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A dotação do cofinanciamento do Fundo Social Europeu (FSE) a atribuir à totalidade das operações é de 8.763.145,85€, 
com a distribuição de 2.328.703,00 pela NUTS III Oeste, nos termos previstos no correspondente Pacto para o 
Desenvolvimento e Coesão Territorial: 
A comparticipação pública da despesa elegível, após dedução das receitas, é repartida pelo Fundo Social Europeu (85%) e 
pela contribuição pública nacional (15%), em conformidade com o n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Específico, sendo 
esta última suportada pelos beneficiários quando se trate dos previstos no n.º 4 do já citado Regulamento. 
 
*fonte: aviso CENTRO-30-2019-08 

Data de Abertura:  
9 de julho de 2019 

Data de Encerramento  
20 de dezembro 2019 

Mais informação: 
CENTRO-30-2019-08 

Centro  
Assistência Técnica 2019-2021 

Beneficiários: Os beneficiários dos apoios previstos no presente convite para apresentação de candidaturas são os organismos 
intermédios Comunidades Intermunicipais no âmbito dos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial 

 
Objetivos deste convite de apresentação de candidaturas: 
1 – O desenvolvimento de iniciativas que visem a concretização do PO numa lógica de proximidade aos agentes 
económicos; 
2 - Assegurar o exercício das competências de gestão delegadas pela AG em Organismos Intermédios (OI) Comunidades 
Intermunicipais (CIM) no âmbito dos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial. 
 
São suscetíveis de apoio os projetos individuais que se insiram numa ou mais tipologias de ação especificamente previstas 
no Programa Operacional, nomeadamente: 
i. Adoção de medidas antifraude, tendo em conta os riscos identificados, através de um conjunto de medidas de natureza 
preventiva, tais como um Plano de Gestão de Riscos de Fraude e Infrações Conexas, ações de formação para as equipas 
técnicas, procedimentos internos para análise do risco e procedimentos internos de natureza corretiva; 
ii. Estudos, projetos e ações destinadas a assegurar a gestão e o acompanhamento do Programa; 
iii. Estudos, projetos e ações de promoção, publicidade e divulgação do PO; 
iv. Criação e funcionamento de todas as estruturas de apoio técnico e respetivo apoio logístico; 
v. Instalação e desenvolvimento de instrumentos eficazes e tecnologicamente adequados de recolha e tratamento da 
informação, designadamente georreferenciada, necessária às tarefas de gestão, controlo, acompanhamento, 
monitorização e avaliação do PO; 
vi. Ações destinadas a reduzir os encargos administrativos para os beneficiários, incluindo sistemas eletrónicos de 
intercâmbio de dados, ações de reforço da capacidade das autoridades e dos beneficiários em matéria de gestão e 
utilização dos Fundos; 
vii. Apoio a acontecimentos e manifestações de impacto na Região, relacionadas com a ação e o papel desempenhado 
pelos fundos estruturais. 
  
As candidaturas apresentadas no âmbito do presente convite deverão respeitar a um orçamento plurianual, 
correspondente a três exercícios orçamentais (2019, 2020 e 2021) e a um prazo máximo de duração de 36 meses, 
salvaguardando o prazo necessário para a quitação das despesas realizadas durante a execução da operação, com prazos 
legais de pagamento definidos que ultrapassem o período de execução. 
A dotação orçamental global afeta ao presente Aviso é de €3.000.000,00 de FEDER. 
O apoio a conceder no âmbito deste convite é calculado através da aplicação às despesas consideradas elegíveis de uma 
taxa máxima de 85%. 
 
*fonte: aviso CENTRO-77-2019-07 

Data de Abertura:  
02 de julho de 2019 

Data de Encerramento  
16 de agosto 2019 

Mais informação: 
CENTRO-77-2019-07 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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Sistema de Incentivos 
SI ID&T : Projetos de I&D Industrial à Escala Europeia – Projetos individuais e em Copromoção 

Beneficiários: Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, enquanto beneficiário líder das operações; Entidades 
não Empresariais do Sistema de I&I (ENESII), no caso de projetos em copromoção e na qualidade de copromotores. 

O presente aviso de candidatura insere-se na Prioridade de Investimento 1.2, tendo por objetivo específico aumentar o 
investimento empresarial em I&I para promover o aumento das atividades económicas intensivas em conhecimento e a 
criação de valor baseada na inovação. 
A internacionalização representa um desafio tendo em vista dar resposta a crescentes desafios científicos e tecnológicos 
de diferentes domínios prioritários de Investigação e Inovação. Acresce que as cadeias de valor em todos os setores são 
cada vez mais internacionais, sendo esta também uma forma de garantir a competitividade através da monitorização 
tecnológica e da partilha de custos, conhecimento e resultados entre parceiros e entre diversos países. 
O presente AAC visa acompanhar as melhores práticas europeias neste domínio e promover o cofinanciamento nacional 
a entidades portuguesas participantes em projetos europeus de I&D onde o cofinanciamento é assegurado exclusivamente 
por fontes nacionais. 
Assim, são abrangidos pelo presente AAC os projetos com entidades portuguesas, promovidos no âmbito das seguintes 
iniciativas europeias:   
Rede EUREKA, que incluí projetos baseados em Clusters e projetos rede EUREKA; 
EUROSTARS 
Os projetos a apoiar inserem-se na tipologia “I&D Empresas”, conforme disposto na alínea a) do n.º 1 do Artigo 61.º do 
RECI, realizados no âmbito de projetos de I&D industrial à escala europeia, nos termos do previsto no nº 3 do referido 
artigo 61º. 
Os projetos a candidatar ao presente Aviso podem ser realizados na modalidade de projetos individuais ou em 
copromoção. 
Os referidos projetos em copromoção são liderados por empresas e realizados em parceria entre empresas ou entre estas 
e entidades não empresariais do Sistema de I&I, compreendendo atividades de investigação industrial e/ou de 
desenvolvimento experimental, conducentes à criação de novos produtos, processos ou sistemas ou à introdução de 
melhorias significativas em produtos, processos ou sistemas existentes. 
No presente aviso será considerado o consórcio do projeto europeu, sendo apenas elegíveis as despesas referentes aos 
copromotores nacionais. 
Para Empresas, a taxa máxima de incentivo a atribuir é a que ficar estabelecida de acordo com o previsto no artigo 71.º 
do RECI no que respeita à tipologia I&D empresas,  com exceção dos investimentos na NUTS II Lisboa, em que a taxa 
máxima é de 50%. 
Para as Entidades não empresariais do Sistema de I&I, a taxa de incentivo a aplicar é a que resultar do previsto no n.º 3 do 
artigo 71.º do RECI no que respeita à modalidade projetos em copromoção. Sem prejuízo destas disposições e conforme 
previsto no n.º 4 do mesmo artigo, devem as ENE do SI&I, para poderem beneficiar da taxa de 75%, verificar as condições 
elencadas no Anexo C do Aviso, com exceção dos investimentos na NUTS II Lisboa, em que a taxa máxima é de 50%. 
A taxa base de 25% pode ser acrescida das seguintes majorações: 
Majoração “Investigação industrial”; Majoração “Tipo de Empresa”; Majoração “Cooperação empresas/ENESII” e 
“Divulgação ampla dos resultados”. 
No âmbito da aplicação da majoração “Tipo de empresa” e para efeitos de comprovação do estatuto PME, as micro, 
pequenas e médias empresas devem obter ou atualizar a correspondente Certificação Electrónica prevista no Decreto-Lei 
n.º 372/2007, de 6 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 143/2009, de 16 de Junho, através do sítio do IAPMEI 
(www.iapmei.pt). 
A dotação orçamental FEDER afeta ao presente Aviso é de 11,5 milhões de euros, correspondendo para o PO Regional do 
Centro €500 000 no âmbito do EUROSTARS e €500 000 no âmbito da Rede EUREKA. 
 
*fonte: aviso n.º 16/SI/2019 

Data de Abertura:  
12 de julho 2019  

Data de Encerramento  
30 de agosto 2019 

Mais informação: 
Aviso N.º 16/SI/2019 

http://www.iapmei.pt/
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_16-SI-2019
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Sistema de Incentivos  
Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico - Projetos de I&D em Copromoção 

Beneficiários: De acordo com o disposto no Artigo 68º do RECI, as entidades beneficiárias dos apoios previstos são: 
a) Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, que respeitem o disposto na definição de «Empresa» 

constante na alínea ff) do artigo 2.º do RECI, ou seja, toda e qualquer entidade que, independentemente da sua forma 
jurídica, exerce uma atividade económica através da oferta em concorrência de bens ou serviços no mercado; 

b) Entidades não empresariais do Sistema de I&I, de acordo com a definição de «Entidade não empresarial do sistema de I&I» 
disposta na alínea ii) do artigo 2.º do RECI, ou seja, uma entidade que, independentemente do seu estatuto jurídico (de direito 
privado ou de direito publico) ou modo de financiamento, exerça de modo independente, ou no âmbito de uma colaboração 
efetiva, atividades de investigação fundamental, investigação industrial ou desenvolvimento experimental ou de divulgação 
ampla dos resultados dessas atividades através do ensino, de publicações ou da transferência de conhecimentos, incluindo CIT 
e CoLAB. 

O presente aviso de candidatura insere-se na Prioridade de Investimento (PI) 1.2., tendo por objetivo específico aumentar 
o investimento empresarial em I&I para promover o aumento das atividades económicas intensivas em conhecimento e a 
criação de valor baseada na inovação 
Para estimular o investimento empresarial em matéria de I&D, a Prioridade de Investimento (PI) 1.2. inclui apoios a 
projetos de empresas em copromoção com outras empresas, com centros de interface tecnológico ou restantes entidades 
do Sistema de I&I, alinhados com os domínios prioritários da Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização 
Inteligente (RIS3), que visem, designadamente através da realização de atividades de investigação industrial e 
desenvolvimento experimental, o reforço do seu desempenho em inovação, da sua competitividade e da sua inserção 
internacional. 
Pretende-se, assim, por esta via, aumentar a cooperação empresarial e a articulação entre empresas e entidades de 
investigação, nomeadamente centros de interface tecnológico, acelerando a difusão, transferência e utilização de 
tecnologias, conhecimentos e resultados de I&D no tecido empresarial. 
Os projetos a apoiar inserem-se na tipologia “I&D Empresas”, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do Artigo 
61.º do RECI e devem ser exclusivamente realizados na modalidade em copromoção, de acordo com o disposto na alínea 
b) do n.º 1 do Artigo 63.º do RECI, devendo os projetos ser liderados por uma empresa, envolvendo a colaboração efetiva 
entre entidades do sistema de I&I no desenvolvimento de atividades de I&D, nomeadamente a colaboração entre 
empresas ou entre estas e entidades não empresariais do sistema de I&I, ou promovidos por instituições sem finalidades 
lucrativos com atividades de I&D participadas por empresas e instituições científicas e tecnológicas no capital associativo. 
Para as Empresas, a taxa máxima de incentivo a atribuir é a que ficar estabelecida de acordo com o previsto no artigo 71.º 
do RECI no que respeita à tipologia I&D empresas, com exceção dos investimentos na NUTS II Lisboa, em que a taxa máxima 
é de 50%. 
Para as Entidades não empresariais do Sistema de I&I, a taxa de incentivo a aplicar é a que resultar do previsto no n.º 3 do 
artigo 71.º do RECI no que respeita à modalidade projetos em copromoção. Sem prejuízo destas disposições e conforme 
previsto no n.º 4 do mesmo artigo, devem as ENE do SI&I, para poderem beneficiar da taxa de 75%, verificar as condições 
elencadas no Anexo C do Aviso, com exceção dos investimentos na NUTS II Lisboa, em que a taxa máxima é de 50%. 
A dotação orçamental FEDER afeta ao presente Aviso é de 45,5 milhões de euros, correspondendo para o PO Regional do 
Centro: 
 

Programa Operacional 

Dotação Orçamental 
(mil euros) 

PI 1.2 
I&D Empresas 

Regional do Centro 3.000 
 

*fonte: aviso n.º 17/SI/2019 
Data de Abertura:  
15 de julho 2019 

Data de Encerramento  
15 de novembro 2019 

Mais informação: 
Aviso N.º17/SI/2019 

https://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_17-SI-2019


BOLETIM INFORMATIVO COM OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO | 2019  

26 
 

 

 

 

 

 

 

Fundo Ambiental 
3ª Fase do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública 

Beneficiários:  Municípios que disponham de um veículo ligeiro, com mais de 10 anos, para abater por cada veículo elétrico a que se 
candidatem. 

O Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública tem como objetivo promover a descarbonização e a melhoria do 
desempenho ambiental do Parque de Veículos do Estado, enquadrando-se no Programa para a Mobilidade Sustentável na 
Administração Pública 2015-2020 – ECO.mob. Conta-se ainda entre as medidas de descarbonização identificadas no PNEC 2030. 
O Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na AP visa apoiar a aquisição, de forma faseada e por substituição de veículos com mais de 
10 anos, de 1200 veículos elétricos (VE), em regime de aluguer, durante um período de 48 meses, bem como de postos de 
carregamento e de sistemas de georreferenciação e monitorização, tendo o FA sido identificado como a principal fonte de 
financiamento. 
O programa iniciou-se em 2014 com a Fase Piloto, tendo posteriormente decorrido mais duas fases. Estas três primeiras fases 
contemplaram a aquisição pelo FA, em regime de AOV a 48 meses, de, respetivamente, 30, 170 e 196 VE, atribuídos a diversas 
entidades da Administração Pública central selecionadas mediante processo concursal. Foi também financiada, pelo FA, a aquisição 
dos respetivos postos de carregamento bem como a aquisição de serviços para o sistema de acompanhamento e de monitorização  
do Programa. 
A 3.ª fase, iniciada com o presente Aviso, contemplará o financiamento a 50% da contratação de mais 600 VE por parte de Municípios, 
por substituição de veículos com mais de 10 anos, privilegiando os veículos de apoio logístico aos centros de saúde e respetivas 
extensões. Será também financiada a aquisição de postos de carregamento. 
 
Tipologia de Operações: 
a) a aquisição, em regime de locação operacional ou financeira, de VE ligeiros de passageiros ou comerciais (categorias N1 ou M1) por 
um período mínimo de 48 meses, apenas para veículos cujo valor total de aquisição não exceda os €62500 acrescidos de IVA à taxa 
legal em vigor;  
b) a aquisição e instalação de postos de carregamento destinados aos VE a que se refere a alínea a); 
Será dada preferência aos VE destinados aos serviços de apoio logístico das unidades funcionais dos Agrupamentos de Centros de  
Saúde  (ACES),  integrados  no Serviço Nacional de Saúde, designadamente os previstos na alínea e) e f) do artigo 15.º do Decreto-Lei 
n.º 23/2019, de 30 de janeiro, diploma que concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades 
intermunicipais no domínio da saúde. 
A submissão de uma candidatura pressupõe o abate de um veículo com mais de 10 anos. 
 
O apoio a conceder às candidaturas selecionadas, para aquisição dos VE, é concedido através do financiamento de 50% do valor da 
renda mensal decorrente da celebração de contrato de locação operacional ou financeira para aquisição do VE, até um limite máximo 
de €250 mensais e por um período de 48meses, independentemente da duração do contrato de locação celebrado e com o limite de 
dois veículos por Município. 
O apoio à aquisição e instalação dos postos de carregamento é concedido através do financiamento de 50% do valor de aquisição e 
instalação de postos de carregamento a instalar nos locais determinados pelos beneficiários, até um limite máximo de €2000 no caso 
de postos de carregamento normal, e até ao limite de €4000, no caso de postos de carregamento semirrápido, até um máximo de 1 
posto por veículo 
Adotação máxima afeta ao presente Aviso é de €7800000 (sete milhões e oitocentos mil euros). 
 
 

*fonte: aviso para 3ª Fase do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública 

Data de Abertura: 
19 de julho 2019 

Data de Encerramento: 
30 de setembro 2019 

Mais informação: 
3ª fase Programa ECO.mob 

 

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/20190718-3faseecomob-propostaaviso_final3-pdf.aspx
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POSEUR  
Investimentos que permitam a produção e valorização do combustível derivado de resíduos (CDR) 

Beneficiários:  As entidades beneficiárias que poderão apresentar candidatura no âmbito do presente Aviso são as entidades gestoras 
de resíduos urbanos de serviço em alta, com enquadramento nas alíneas d), f) e h) do artigo 89.º do RE SEUR: d) Associações de 
Municípios; f) Sector empresarial local; h) Empresas concessionárias municipais, intermunicipais ou multimunicipais. 

O presente aviso de candidatura insere-se na Prioridade de Investimento 6i - Investimento no setor dos resíduos para 
satisfazer os requisitos do acervo da união em matéria de ambiente e para satisfazer as necessidades de investimento que 
excedam esses requisitos, identificadas pelos estados-membros, tendo por objetivo específico “valorização dos resíduos, 
reduzindo a produção e deposição em aterro, aumentando a recolha seletiva e a reciclagem”. 
 
A gestão de resíduos na União Europeia deverá ser melhorada e transformada em gestão sustentável dos materiais, a fim 
de proteger, preservar e melhorar a qualidade do ambiente, proteger a saúde humana, assegurar uma utilização prudente, 
eficiente e racional dos recursos naturais, promovendo os princípios da Economia Circular. 
O presente Aviso pretende apoiar a implementação de ações devidamente enquadradas no Plano Nacional de Gestão de 
Resíduos 2014-2020, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-C/2015, de 31 de dezembro de 2014, bem 
como no PERSU 2020, atualmente a ser objeto de alinhamento com a nova DQR, que tenham um contributo positivo para, 
face ao aumento da quantidade e qualidade da reciclagem dos resíduos urbanos, assegurar destino adequado para as 
frações não valorizáveis, contribuindo de modo claro para o objetivo comunitário de minimização da deposição de resíduos 
em aterro. 
 
A tipologia de operação passível de apresentação de candidatura, no âmbito do presente Aviso, é a que se encontra 
prevista na subalínea vii) da alínea a) do artigo 88º do RE SEUR: 
vii) Investimentos com vista ao desvio de aterro dos refugos e rejeitados das unidades de tratamento mecânico e biológico 
de RU, nomeadamente através do seu processamento e transformação em Combustíveis Derivados de Resíduos (CDR), 
(...), bem como investimentos que permitam a valorização do CDR, de modo a obter o fim de estatuto de resíduo. No 
âmbito do presente Aviso são elegíveis investimentos para soluções que permitam a redução e preparação dos refugos e 
rejeitados (Fração Resto) das unidades TM ou TMB, nomeadamente para transformação em CDR, através, por exemplo, 
de processos de secagem, processos mecânicos (ex, pellets), ou outros processos inovadores, cumprindo com as 
especificações técnicas exigidas e a hierarquia de gestão de resíduos. 
 
O prazo máximo de execução das operações a prever na candidatura não deverá ultrapassar 2 anos, contados a partir da 
data de assinatura do Termo de Aceitação. 
A dotação de Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de € 12.000.000,00. 
A taxa máxima de cofinanciamento de Fundo de Coesão a aplicar às operações a aprovar é de 85%. 

*fonte: aviso nº POSEUR-11-2019-30 

Data de Abertura: 
26 de julho 2019 

Data de Encerramento: 
29 de outubro 2019 

Mais informação: 
POSEUR-11-2019-30 

https://poseur.portugal2020.pt/media/41962/aviso-poseur-11-2019-30.pdf
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Oportunidades que permanecem abertas – Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem 

abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

Centro 2020: Operações 

Enquadradas no PAMUS validados 

no âmbito da PI4.5 (4E) para os 

Centros Urbanos Complementares 

27 de dezembro 2019 

 CENTRO -06-2018-20 

Boletim Informativo – janeiro 

2019 

Centro 2020: Formação dos 
trabalhadores da AP - SATDAP - 
Formação Profissional para a 
Administração Pública  

              27 de setembro 2019 
  

CENTRO-63-2019-06 
 

POSEUR: Aviso em Contínuo 
destinado a Ações de Proteção do 
Litoral – 8º Aviso 

29 de agosto 2019 POSEUR-09-2019-18 

POSEUR: Recuperação de Passivos 
Ambientais Prioritários de Origem 
Industrial - 3.º Aviso 

30 de setembro 2019 POSEUR-17-2019-24 

POSEUR: Prevenção, controlo e 
erradicação de espécies exóticas 
invasoras 

   29 de agosto 2019 
POSEUR-15-2019-22 

 

POSEUR: Valorização de Resíduos 
Urbanos - Projetos de Recolha 
Seletiva Multimaterial Porta-a-Porta 

   29 de Agosto 2019 
POSEUR-11-2019-25 

 

POSEUR: Modernização e Ampliação 
de Instalações de Valorização de 
Resíduos Urbanos 

18 de setembro 2019 POSEUR-11-2019-26 

Fundo Ambiental: Construção de 
Ciclovias no âmbito do Portugal 
Cicláve 

18 de agosto de 2019 
Aviso n.º 10261/2019 

 

Oportunidades que permanecem abertas –   PME 

Medida Data de Encerramento Mais Informação 

POISE: Promoção do voluntariado - 
Formação e sensibilização para um 
voluntariado de continuidade  
 

04 de setembro 2019  
 

POISE-35-2019-16 
 

POISE:  Intervenções integradas em 
territórios vulneráveis - Contratos 
locais de desenvolvimento social 
(CLDS 4G) 

28 de agosto 2019 
POISE-32-2019-17 

 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?theme=ja_k2filter&isc=1&ordering=rxf16&category_id=7&xf_10=1&xf_11=5
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
https://poseur.portugal2020.pt/media/41646/aviso-poseur-09-2019-18.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/41811/aviso-poseur-17-2019-24.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-15-2019-22-prevenção-controlo-e-erradicação-de-espécies-exóticas-invasoras
https://poseur.portugal2020.pt/media/41826/aviso-poseur-11-2019-25.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/41839/aviso-poseur-11-2019-26.pdf
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2019/construcao-de-ciclovias-no-ambito-do-portugal-ciclavel.aspx
http://poise.portugal2020.pt/pesquisa?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=93713&_101_type=content&_101_urlTitle=aviso-n-poise-35-2019-16
http://poise.portugal2020.pt/documents/10180/93941/Aviso_TO3.10_POISE-32-2019-17_v1.pdf/418c3b66-bc60-4198-82fe-73380ce9ddc1
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POCI: Reforço da competitividade 
das PME incluindo a redução de 
custos públicos de contexto – 
Sistema De Apoio A Ações Coletivas: 
Internacionalização 

31 de janeiro 2020 POCI-52-2019-14 

POCI: Sistema de Apoio Ações 
Coletivas – Qualificação 

31 de janeiro 2020 

 
POCI-53-2019-15  

 
 

 

Oportunidades que permanecem abertas –  Alterações  

Medida Data de Encerramento Mais Informação Observações 

7ª Alteração - Investimento no 
Património Natural 

 

O período de apresentação 
de candidaturas foi 
alterado, passando a data 
de fim a ser de: 

30 de setembro 2019 

CENTRO-14-2016-05 
 

A dotação FEDER 
alocada ao Aviso foi 
reforçada em 7.048,2 
mil euros, passando 
de 6.896,3 mil euros 
para 13.944,5 mil 
euros. 

7ª Alteração -  Investimento no 
Património Cultural 

O período de apresentação 
de candidaturas foi 
alterado, passando a data 
de fim a ser de: 

30 de setembro 2019 

CENTRO-14-2016-01 
 
 

A dotação FEDER 
alocada ao Aviso foi 
reforçada em 4.412,7 
mil euros, passando 
de 28.141,1 mil euros 
para 32.553,8 mil 
euros. 

1ª Alteração -  Investimento na 
saúde 

O período de apresentação 
de candidaturas foi 
alterado, passando a data 
de fim a ser de: 

30 de setembro 2019 

CENTRO-42-2019-01 
 
 

A dotação FEDER 
alocada ao Aviso foi 
reforçada em 4.627,2 
mil euros, passando 
de 217,9 mil euros 
para 4.845,0 mil 
euros. 

6ª Alteração -  Investimento no 
Ensino Pré-escolar, Básico e 

Secundário 

O período de apresentação 
de candidaturas foi 
alterado, passando a data 
de fim a ser de: 

30 de setembro 2019 

CENTRO-73-2017-01 
 

A dotação FEDER 
alocada ao Aviso foi 
reforçada em 
16.653,5 mil euros, 
passando de 45.357,0 
mil euros para 
62.010,5 mil euros. 

https://www.compete2020.gov.pt/destaques/detalhe/Aviso_01_siac_internacionalizacao_2019
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/Aviso_02_siac_qualificacao_2019
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?theme=ja_k2filter&isc=1&ordering=rxf16&category_id=7&xf_10=1&xf_12=1&limit=10&start=10
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?theme=ja_k2filter&isc=1&ordering=rxf16&category_id=7&xf_10=1&xf_12=1&limit=10&start=10
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?theme=ja_k2filter&isc=1&ordering=rxf16&category_id=7&xf_10=1&xf_12=1&limit=10
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?theme=ja_k2filter&isc=1&ordering=rxf16&category_id=7&xf_10=1&xf_12=1&limit=10&start=10
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Oportunidades que permanecem abertas –  Horizonte 2020  

Medida 
Data de 

Abertura 
Data de 

Encerramento 
Mais informações  

Avisos no âmbito da Construção de 
um futuro resiliente às alterações 

climáticas e de baixo teor de 
carbono:  

energia segura, limpa e eficiente 

12 de março 
2019 

07 de maio 
2019 

03 de setembro 
2019 

27 de agosto 
2019 

  
H2020-LC-SC3-2018-2019-2020  

21 de maio 
2019 

 

03 de setembro 
2019 

H2020-CS2-CFP10-2019-01  

Sociedades Seguras– Proteção da 
Liberdade e Segurança da Europa e 

dos seus cidadãos 

14 de março 
2019 

22 de agosto de 
2019 

 
 

H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020 

Indústrias de Base Biológica 4 de abril 2019 
4 de setembro 

2019 
H2020-BBI-JTI-2019   

Pesquisa sobre Fissão Nuclear e 
Proteção contra Radiação (NFRP) 

15 de maio 
2019 

25 de setembro 
2019 

NFRP-2019-2020 

EIC Accelerator (Instrumento PME) 
6 de junho 

2019 
9 de outubro 

2019 
EIC-SMEInst-2018-2020 

Iniciativa Tecnológica Conjunta 
sobre Medicamentos Inovadores 

(IMI) 

26 de junho 
2019 

26 de setembro 
2019 

H2020-JTI-IMI2-2019 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;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=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;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=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-CS2-CFP10-2019-01;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=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;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=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=NFRP-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-smeinst-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-EIC-SMEINST-2018-2020;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=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-JTI-IMI2-2019-18-TWO-STAGE;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Oportunidades que permanecem abertas – LIFE 

 Data de Abertura Data de Encerramento 

Projetos Integrados 4 de abril 2019 5 de setembro 2019 

 Subprograma Alterações 
Climáticas 

Mitigação das Alterações 
Climáticas 

4 de abril 2019 12 de setembro 2019 

Adaptação ás Alterações 
Climáticas 

4 de abril 2019 12 de setembro 2019 

Governação e Informação em 
matéria de clima 

4 de abril 2019 12 de setembro 2019 

Mais Informação Life 2019 Calls for proposals 

Oportunidades que permanecem abertas –  COSME  

Medida Data de  Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Apoio À Execução Do Quadro 
De Competência 

Empreendedorismo 
9 de abril 2019 22 de agosto 2019 COS-ENTRECOMP-2018-3-01 

Oportunidades que permanecem abertas –  Europa para os Cidadãos  

Medida 
Período de início de execução do 

projeto 
Data de Encerramento 

 

Geminação de Cidades 
1 de fevereiro de 2020 a 31 de 

outubro de 2020 
1 de setembro de 2019 (12h CET, Hora de 
Bruxelas) 

Redes de Cidades 
1 de março de 2020 a 31 de 

agosto de 2020 
1 de setembro de 2019 (12h CET, Hora de 
Bruxelas) 

Projetos da Sociedade Civil 
1 de março de 2020 a 31 de 

agosto de 2020 
1 de setembro de 2019 (12h CET, Hora de 
Bruxelas) 

Mais informação: EACEA-51/2018 
Guia do Programa 2019 

Boletim Informativo – janeiro 2019 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/call_text_cos-entrecomp-2018-3-01.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2019_en_1.pdf
file://///DOCSERVER/SaraPaulo/Oeste%20CIM/Boletim%20Informativo/Guia%20do%20Programa%202019
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Oportunidades que permanecem abertas – Projetos Piloto e Ações Preparatórias   

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Girls 4 STEM in Europe 24 de maio 2019 27 de agosto 2019 PP-Girls4STEM-2019  

Oportunidades que permanecem abertas – EaSI  
Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Inovação social e reformas 
nacionais – Cuidados de 

Longa Duração  
13 de junho 2019 10 de setembro 2019 VP/2019/003 

Oportunidades que permanecem abertas – EEA Grants 
Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Desenvolvimento de 
Negócios, Inovação e PMEs  

12 de junho 2019  30 de setembro 2019  Aviso #1  

Oportunidades que permanecem abertas – Rights, Equality and Citizenship Programme 
Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Limitar a dupla qualidade e 
reforçar as organizações de 

consumidores na UE  
24 de junho 2019 06 de novembro 2019 

REC-CONS-RPPI-AG-2019 
  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/pppa/wp-call/pp-call-document-girls4stem-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=570&furtherCalls=yes
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/crescimento-azul/noticias/disponivel-financiamento-para-o-desenvolvimento-de-negocios-inovacao-e-pmes-abertura-de-concurso/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-cons-rppi-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/crescimento-azul/noticias/disponivel-financiamento-para-o-desenvolvimento-de-negocios-inovacao-e-pmes-abertura-de-concurso/

