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Horizonte 2020:  
Ações Marie Skłodowska-Curie 

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

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Individual Fellowships MSCA-IF-2020 08 de abril 2020 09 de setembro 2020 

Widening Fellowships WF-03-2020 08 de abril 2020 09 de setembro 2020 

Co-funding of regional, national 
and international programmes 

MSCA-COFUND-2020 08 de abril 2020 29 de setembro 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
H2020-BBI-JTI-2020 

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

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Resolve supply-chain hurdles 
for turning residual waste 
streams into functional 
molecules for food and/or non-
food market applications 

BBI-2020-SO1-D1 15 de abril 2020 03 de setembro 2020 

Use biogenic gaseous carbon to 
increase feedstock availability 
for the industry   

BBI-2020-SO1-D2 15 de abril 2020 03 de setembro 2020 

Valorise the organic fraction of 
municipal solid waste through 
an integrated biorefinery at 
commercial level 

BBI-2020-SO1-F1 15 de abril 2020 03 de setembro 2020 

Turn lignin into materials and 
chemicals for high-end 
applications   

BBI-2020-SO1-F2 15 de abril 2020 03 de setembro 2020 

Produce food ingredients with 
high nutritional value from 
aquatic sources 

  BBI-2020-SO1-F3 15 de abril 2020 03 de setembro 2020 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Upscale the production of bio-
based platform molecules for 

larger market applications 
BBI-2020-SO2-D3 15 de abril 2020 03 de setembro 2020 

Use enabling technologies to 
improve feedstock availability 
and sustainability for the bio-
based industry 

BBI-2020-SO2-R1 15 de abril 2020 03 de setembro 2020 

Develop integral fractionation 
of lignocellulose to produce 
components for high-value 
applications 

BBI-2020-SO2-R2 15 de abril 2020 03 de setembro 2020 

Develop bio-based solutions to 
recycle composites 

BBI-2020-SO2-R3 15 de abril 2020 03 de setembro 2020 

Extract bioactive compounds 
from new, under-exploited 
and/or recalcitrant residual bio-
based streams for high-value 
applications 

BBI-2020-SO2-R4 15 de abril 2020 03 de setembro 2020 

Demonstrate superior bio-
based packaging solutions with 
minimal environmental 
damage 

BBI-2020-SO3-D4 15 de abril 2020 03 de setembro 2020 

Improve the sustainability of 
coatings 

BBI-2020-SO3-R5 15 de abril 2020 03 de setembro 2020 

Help start-ups and spin-offs to 
gain access to finance 

BBI-2020-SO4-S1 15 de abril 2020 03 de setembro 2020 

Provide insight on emerging 
technologies for bio-based 
value chains 

BBI-2020-SO4-S2 15 de abril 2020 03 de setembro 2020 

Create and interlink bio-based 
education centres to meet 
industry's needs of skills and 
competences 

BBI-2020-SO4-S3 15 de abril 2020 03 de setembro 2020 

Expand circular economy to 
include the underexploited 
circular bioeconomy    

BBI-2020-SO4-S4 15 de abril 2020 03 de setembro 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

 

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

Beneficiários: Os candidatos devem ser entidades jurídicas que formam um consórcio. O coordenador e parceiros devem ser 
organismos da Administração pública regional ou local ( municípios, cidades, regiões, etc.). 

O presente convite à apresentação de candidaturas apoiará consórcios no desenvolvimento de uma colaboração 
inter-regional por meio da partilha e replicação de boas práticas e pela aprendizagem inter-regional, além de criar 
oportunidades e incentivos para futuras parcerias inter-regionais no campo das prioridades das "missões da economia 
social". 
Os objetivos específicos a serem alcançados através deste aviso são os seguintes: 
• Melhorar a interação e a colaboração entre as redes de economia social  existentes e as partes interessadas a nível 
regional e local, no campo das prioridades das "missões da economia social";  
•  Promover uma aprendizagem inter-regional entre as partes interessadas da economia social (setor público e 
privado) no campo das prioridades das "missões da economia social";  
•  Contribuir para a  gradual construção de uma comunidade de economia social. 
As ações propostas irão reunir autoridades regionais e locais com prioridades semelhantes de economia social, 
acompanhadas por partes interessadas regionais e locais da economia social (empresas sociais, cooperativas, PMEs, 
etc.). Redes e organizações de vários níveis (europeu, nacional, inter-regional, regional, local) ativas no campo da 
economia social serão convidadas a enriquecer estas trocas de missões e a aprendizagem mútua nas parcerias 
estabelecidas, introduzindo novas e inovadoras abordagens. 
Exemplos de tópicos de economia social que as propostas podem abordar: 
1. Construir ecossistemas regionais e / ou locais resilientes;  
2. Contratação pública socialmente responsável;  
3. Criação de polos de inovação social e ecológica ou participação em polos tradicionais;  
4. Apoio ao desenvolvimento de negócios da economia social;  
5. Apoio a iniciativas locais e regionais na área de transição verde e digital;  
6. Medidas locais ou regionais de combate ao desemprego;  
7. Agricultura sustentável e desenvolvimento rural;  
8. Educação e formação para desenvolver o ecossistema da economia social;  
9. Desenvolvimento de políticas horizontais de apoio à economia social a nível local ou regional;  
10. Iniciativas de economia social para integrar migrantes; 
 
A "missão de economia social" proposta tem de incluir, pelo menos, as seguintes atividades obrigatórias: 
• Uma reunião inicial com o EASME e a Comissão Europeia em Bruxelas, com a participação do coordenador do 
projeto (uma pessoa) da entidade coordenadora e da pessoa responsável pela gestão financeira do projeto (uma 
pessoa) da entidade coordenadora. As despesas relacionadas à participação na reunião de lançamento são elegíveis 
(custos de viagem, acomodação e estadia dos representantes dos consórcios).  
• Uma sessão on-line ou off-line com representantes convidados dos consórcios, organizada pelos respetivos serviços 
da Comissão Europeia logo após a reunião inicial, a fim de se fornecer orientação sobre os métodos participativos 
para o planeamento e organização de workshops nas suas regiões.  
• Três workshops obrigatórios 
 
O orçamento total destinado ao cofinanciamento destes encontra-se estimado em € 1 900 000. A subvenção máxima 
por projeto será de €100.000. A EASME espera financiar 19 propostas. 
A subvenção reembolsa até 90% dos custos elegíveis de gestão do projeto para pessoal, subcontratação, outros custos 
diretos e indiretos incorridos pelos candidatos e pode reembolsar até 100% da quantia alocada como apoio financeiro 
a terceiros, aos membros das delegações que participam nos workshops organizados pelos parceiros do projeto.  

*fonte: aviso de candidatura nº COS-SEM-2020-4-01 

Data de Abertura:  
15 de abril 2020 

Data de Encerramento  
09 de junho 2020 

Mais informação:  
COS-SEM-2020-4-01 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/call-fiche_cos-sme-2020-4-01_en.pdf


BOLETIM INFORMATIVO COM OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO | 2020  

5 
 

 

Programa Life 
Sub-Programa Ambiente 

Beneficiários: autoridades públicas nacionais, independentemente da sua forma organizativa: Central, Regional ou Local; 
organizações comerciais privadas e organizações não-comerciais privadas, incluindo organizações não governamentais (ONG). 

A) Projetos Tradicionais  
O subprograma Ambiente cobre três domínios prioritários: 

1) Natureza e Biodiversidade 
O subprograma ambiental financia projetos de conservação da natureza, em particular nas áreas de biodiversidade, habitats e 
espécies. Neste domínio, são elegíveis projetos de boas práticas, projetos-piloto e projetos de demonstração que contribuam 
para a implementação das diretivas da UE sobre aves e habitats, sobre a estratégia de biodiversidade da UE para 2020 e o 
desenvolvimento, implementação e gestão da rede Natura 2000. 
Os projetos recebem um cofinanciamento até 60%. A taxa de cofinanciamento pode chegar até aos 75% se, pelo menos, metade 
do total estimado dos custos do projeto for utilizado para ações que visem melhorar o status de conservação de habitats ou 
espécies prioritárias listadas nas diretivas da UE sobre aves e habitats. 
Data de encerramento para submissão das notas concetuais: 16 de julho 2020 

2) Ambiente e Eficiência de Recursos 
O programa LIFE cofinancia projetos no setor ambiental, em especial nas áreas do ar, produtos químicos, economia verde e 
circular, acidentes industriais, gestão marinha e costeira, ruído, solo, resíduos, água e ambiente urbano. Neste domínio, são 
elegíveis projetos piloto e de demonstração para desenvolver, testar e demonstrar novas abordagens de política ou gestão. 
Abrange também o desenvolvimento e a demonstração de tecnologias inovadoras; a implementação, monitorização e avaliação 
da política e legislação ambiental da UE, bem como melhores práticas e soluções. A Comissão Europeia procura, em particular, 
tecnologias e soluções prontas a serem implementadas em condições próximas ao mercado, em escala industrial ou comercial, 
durante a duração do projeto. 
Os projetos recebem um cofinanciamento até 55%. 
Data de encerramento para submissão das notas concetuais: 14 de julho 2020 

3) Informação e Governação Ambiental 
O programa apoia projetos nas áreas de consciencialização, formação ambiental e capacitação, cumprimento e aplicação da 
legislação, desenvolvimento de conhecimento e participação do público e das partes interessadas. Neste domínio, são elegíveis 
projetos de informação, sensibilização e divulgação que visam promover a consciencialização sobre questões ambientais. Isso 
inclui plataformas de cooperação e partilha de conhecimento sobre soluções e práticas ambientais sustentáveis. 
Os projetos recebem um cofinanciamento até 55%. 
Data de encerramento para submissão das notas concetuais: 16 de julho 2020 

 
B) Projetos Integrados 

Projetos integrados são projetos estratégicos que apoiam os Estados-Membros da UE a alcançar a plena implementação das 
estratégias ou planos de ação exigidos pela legislação ambiental e climática da UE. São implementados a escalas nacionais ou 
regionais, envolvendo autoridades relevantes e orçamentos significativos de várias fontes nacionais e da UE, com duração média 
entre 6 a 10 anos. 
No âmbito do subprograma ambiente, estes projetos de larga escala implementam planos, estratégias ou roteiros nas áreas da 
natureza (incluindo a gestão da rede Natura 2000), água, resíduos e ar. 
Os projetos recebem um cofinanciamento de 60%, com uma média de € 10 milhões por projeto. 
Data de encerramento para submissão das notas concetuais: 06 de outubro 2020 

 
C) Assistência técnica 

Os projetos de assistência técnica destinam-se a fornecer apoio financeiro para ajudar os candidatos a preparar os projetos 
integrados. 
Data de encerramento para submissão das notas concetuais: 16 de julho 2020 

*fonte:  website da Comissão europeia – EASME – Life – Call for proposals 

Data de Abertura:  
02 de abril 2020 

Mais informação:  
Life 2020 - Subprograma Ambiente 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
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Programa Life 
Sub-Programa Ação Climática 

Beneficiários: autoridades públicas nacionais, independentemente da sua forma organizativa: Central, Regional ou Local; 
organizações comerciais privadas e organizações não-comerciais privadas, incluindo organizações não governamentais (ONG) 

A) Projetos Tradicionais  
1) Mitigação das Alterações Climáticas 
O subprograma de ação climática apoia projetos nas áreas de energias renováveis, eficiência energética, agricultura, uso da terra 
e gestão de turfeiras. Neste domínio, são elegíveis projetos de boas práticas, projetos-piloto e de demonstração que contribuem 
para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, a implementação e o desenvolvimento de políticas e leis da UE, bem 
como melhores práticas e soluções. A Comissão Europeia procura, em particular, tecnologias e soluções prontas a serem 
implementadas em condições próximas ao mercado, em escala industrial ou comercial, durante a duração do projeto. O 
subprograma também promove a partilha de conhecimento e abordagens integradas, como estratégias de mitigação das 
alterações climáticas e planos de ação a nível local, regional ou nacional. 
Os projetos recebem um co-financiamento até 55%. 
Data de encerramento para entrega das propostas: 06 de outubro 2020 

2) Adapatação às Alterações Climáticas 
O programa LIFE apoia projetos nas áreas de resiliência à escassez de água, secas, incêndios ou inundações florestais, tecnologias 
adaptativas para setores económicos e a proteção dos recursos naturais. Neste domínio, são elegíveis projetos de boas práticas, 
projetos-piloto e de demonstração que contribuem para aumentar a resiliência às alterações climáticas. A Comissão Europeia  
procura, em particular, tecnologias e soluções prontas a serem implementadas em condições próximas ao mercado, em escala 
industrial ou comercial, durante a duração do projeto. 
O subprograma também promove o desenvolvimento e a implementação da política da UE em matéria de adaptação às 
alterações climáticas, bem como boas práticas e soluções, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas e partilha de 
conhecimentos. 
Os projetos recebem um co-financiamento até 55%. 
Data de encerramento para entrega das propostas: 06 de outubro 2020 

3) Informação e Governação Climática 
O programa financia projetos nas áreas de consciencialização, formação e capacitação; cumprimento e aplicação da lei; 
desenvolvimento de conhecimento e participação das partes interessadas.  Neste domínio, são elegíveis projetos de informação, 
sensibilização e divulgação sobre questões climáticas. Estas tipologias de ação incluiem o apoio público e das partes interessadas 
na formulação de políticas da UE, apoiando a comunicação, gestão e disseminação de informações para facilitar a partilha de 
conhecimento e as plataformas de cooperação, promovendo e contribuindo para uma aplicação mais efetiva da legislação 
climática da UE, fornecendo formação e promovendo o desenvolvimento e disseminação de boas práticas e abordagens políticas. 
Os projetos recebem um co-financiamento até 55%. 
Data de encerramento para entrega das propostas: 06 de outubro 2020 

 

B) Projetos Integrados 
Projetos integrados são projetos estratégicos que apoiam os Estados-Membros da UE a alcançar a plena implementação das 
estratégias ou planos de ação exigidos pela legislação ambiental e climática da UE. São implementados a escalas nacionais ou 
regionais, envolvendo autoridades relevantes e orçamentos significativos de várias fontes nacionais e da UE, com duração média 
entre 6 a 10 anos. 
No âmbito do subprograma ambiente, estes projetos de larga escala implementam planos, estratégias ou roteiros nas áreas da 
natureza (incluindo a gestão da rede Natura 2000), água, resíduos e ar. 
Os projetos recebem um co-financiamento de 60%, com uma média de € 10 milhões por projeto 
Data de encerramento para subimissão das notas concetuais: 06 de outubro 2020 

 

C) Assistência técnica 
Os projetos de assistência técnica destinam-se a fornecer apoio financeiro para ajudar os candidatos a preparar os projetos 
integrados. 
Data de encerramento para subimissão das notas concetuais: 16 de julho 2020 

*fonte:  website da Comissão europeia – EASME – Life – Call for proposals 

Data de Abertura:  
02 de abril 2020 

Mais informação:  
Life 2020 - Subprograma Ação Climática 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
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Sistema de Incentivos  
Sistema De Incentivos À Inovação Produtiva No Contexto Do Covid-19 

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

 Face à situação de exceção que atualmente se enfrenta, é fundamental apoiar empresas que pretendam estabelecer, 
reforçar ou reverter as suas capacidades de produção de bens e serviços destinados a combater a pandemia do 
COVID-19, incluindo a construção e a modernização de instalações de testes e ensaios dos produtos relevantes fazer 
face à COVID-19, para suprir as necessidades da sociedade atual, redirecionando, ainda que de forma temporária, a 
sua atividade para essa produção ou alavancando a sua capacidade produtiva existente em bens e serviços relevantes 
do COVID -19. 
No âmbito do presente concurso pretende-se fazer face ao aumento exponencial da necessidade de determinados 
produtos, necessários ao combate do surto pandémico da COVID-19, através da tipologia designada por “Inovação 
Produtiva COVID-19”, definida nos termos do artigo 5.º da Portaria n.º 95/2020, de 18 de abril, concedendo apoios 
financeiros a projetos que contribuam para: 
a) Inovação produtiva COVID-19 - Não PME, enquadrado na prioridade de investimento 1.2 (A promoção do 
investimento das empresas em investigação e inovação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, 
centros de investigação e desenvolvimento e o setor do ensino superior, em especial a promoção do investimento no 
desenvolvimento de produtos e serviços, na transferência de tecnologia, na inovação social, na eco-inovação, em 
aplicações de interesse público, no estímulo da procura, em redes, clusters e na inovação aberta através de 
especialização inteligente, e o apoio à investigação tecnológica e aplicada, linhas-piloto, ações de validação precoce 
dos produtos, capacidades avançadas de produção e primeira produção, em especial no que toca às tecnologias 
facilitadoras essenciais, e à difusão de tecnologias de interesse geral) 
b) Inovação produtiva COVID-19 - PME, enquadrado na prioridade de investimento 3.3. (Concessão de apoio à criação 
e ao alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços) 
 
As tipologias de investimento indicadas nas alíneas a) e b) consideram-se de natureza inovadora desde que 
direcionadas para o combate à COVID -19 nos seguintes  domínios:  
 –  Bens e serviços relevantes para fazer face à COVID -19: medicamentos e tratamentos relevantes (incluindo vacinas), 
seus produtos intermédios, princípios farmacêuticos ativos e matérias -primas; dispositivos médicos e equipamento 
médico e hospitalar (incluindo ventiladores, vestuário e equipamento de proteção, bem como instrumentos de 
diagnóstico) e as matérias -primas necessárias; desinfetantes e seus produtos intermédios e substâncias químicas 
básicas necessárias para a sua produção e ferramentas de recolha e processamento de dados; 
Incluem-se nestas tipologias os projetos de inovação de produto (bens e serviços) ou de processo através de novos 
ou melhorados métodos de fabrico, de logística e distribuição, bem como métodos organizacionais ou de marketing 
e ainda de projetos de expansão de capacidade que aumentem a oferta de bens e serviços destinados ao combate 
do COVID 19. 
A dotação indicativa FEDER afeta ao presente Aviso é de 46 milhões de euros, correspondendo para a Região Centro:  
  

PI 1.2 Inovação Produtiva Não PME PI 3.3 Inovação Produtiva PME Dotação Orçamental Total 

1500 5500 7000 

Un: mil euros 
 
Os projetos têm uma duração máxima de execução de 6 meses 
Os apoios são atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável, sendo a taxa máxima de incentivo a atribuir de 
80 %. Esta taxa pode ser majorada em 15 p.p. se o projeto for concluído no prazo de 2 meses a contar da data da 
notificação da decisão favorável da Autoridade de Gestão. 

*fonte:  aviso de candidatura nº 14/SI/2020 

Data de Abertura:  
20 de abril 2020 

Data de Encerramento  
29 de maio 2020 

Mais informação:  
AVISO N.º 14/SI/2020 

https://dre.pt/application/conteudo/131908530
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_14-SI-2020


BOLETIM INFORMATIVO COM OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO | 2020  

8 
 

 

 

 

Sistema de Incentivos  
Sistema de Incentivos à Atividades de Investigação e Desenvolvimento e Investimento em  

Infraestruturas de Ensaio e Otimização (upscaling) 
Beneficiários:  Empresas nacionais de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica; Entidades não Empresariais do Sistema 
nacional de I&I (ENESII). 

Face à situação de pandemia que se vive em Portugal e no mundo, o presente aviso de candidaturas apoia projetos 
que se inserem nas seguintes tipologias de projeto: 
a) “I&D Empresas”, conducentes à criação de novos produtos, processos ou sistemas, ou à introdução de melhorias 
significativas em produtos, processos ou sistemas, pertinentes no contexto do combate do COVID-19. No contexto 
desta tipologia são apoiadas Provas de Conceito, visando o desenvolvimento de ideias ou protótipos que tenham 
resultado de projetos de ID realizados ou em curso, para fazer face ao COVID-19 e que estejam no processo de 
passagem para um produto comerciável (desenvolvimento pré-comercial); 
b) “Infraestruturas de Ensaio e Otimização”, visando o apoio à construção ou a modernização das infraestruturas de 
ensaio e otimização (upscaling) de necessárias ao desenvolvimento de produtos relevantes para fazer face ao COVID-
19. 
A tipologia de projeto referida na alínea a) pode ser realizada na modalidade de copromoção entre empresas e as 
entidades não empresariais do sistema de I&I, podendo os projetos ser liderados por qualquer uma destas entidades. 
As operações a apoiar devem enquadrar-se no domínio prioritário “Saúde” da estratégia de investigação e inovação 
para uma especialização inteligente (RIS3 Nacional e/ou Regional). 
Os projetos devem ter um investimento elegível proposto máximo de 500.000€, independentemente do número de 
beneficiários, salvo em situações excecionais, devidamente fundamentadas e autorizadas pela autoridade de gestão. 
 
Os apoios são atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável, sendo aplicáveis as seguintes taxas de 
cofinanciamento: 
1 – No caso das operações enquadradas na tipologia de projeto “I&D empresas”: 
a) 100% relativamente aos custos elegíveis nas atividades de investigação fundamental (até níveis de TRL 3); 
b) 80% dos custos elegíveis nas atividades de investigação industrial e desenvolvimento experimental (níveis de TRL 
4 e superiores). Esta taxa pode ser majorada em 15 p.p. se mais do que um Estado-Membro apoiar o projeto de 
investigação ou se a investigação for realizada em colaboração transfronteiriça com organizações de investigação ou 
outras empresas. 
2 – No caso das operações enquadradas na tipologia de projeto “Infraestruturas de Ensaio e Otimização: 
a) A taxa máxima de incentivo a atribuir é de 75%. Esta taxa pode ser majorada em 15 p.p. se o projeto for concluído 
no prazo de 2 meses a contar da data de decisão. 
A dotação indicativa FEDER afeta ao presente Aviso é de 23 milhões de euros, correspondendo para a Região 
Centro: 
 

Dotação Orçamental Territórios 
Interior 

Dotação Orçamental Outros 
Territórios 

Total 

1000 3000 4000 

Un: mil Euros 
Os projetos têm uma duração máxima de execução de 6 meses. 

*fonte:  aviso de candidatura nº 15/SI/2020 

Data de Abertura:  
20 de abril 2020 

Data de Encerramento  
29 de maio 2020 

Mais informação:  
Aviso N.º 15/SI/2020 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_15-SI-2020
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Oportunidades que permanecem abertas – Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem 

abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

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

30 de junho 2020 MAR20-P9-2019-106 

Centro2020: Operações 
enquadradas em PAMUS - Ações de 
Cariz Intermunicipal 

30 de junho 2020 CENTRO-06-2020-01  

Centro2020: Programa De 
Valorização Económica E Territorial 
Do Vinho Na Região Centro 

08 de maio 2020 CENTRO-28-2020-02  

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

15 de junho 2020 CENTRO- 60-2020-03 

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

SI: Projetos Em Copromoção: 
Iniciativa Clube De Fornecedores 

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

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

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

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

SI: 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 

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

30 de novembro 2020 Aviso n.º 5133/2020 

POSEUR:  Elaboração de Planos 
Intermunicipais de Adaptação às 
Alterações Climáticas 

28 de maio 2020 POSEUR-08-2020-04 

PDR2020:  Operação 8.1.5 - 
Melhoria da Resiliência e do Valor 
Ambiental das Florestas (9º 
Anúncio) 

31 de julho 2020 PDR20-W8-2020-06 

PDR2020: Operação 8.1.3 - 
Prevenção da Floresta contra 
Agentes Bióticos e Abióticos (5º 
Anúncio) 

30 de setembro 2020 PDR20-W4-2020-09 

PDR2020: Operação 8.1.4 - 
Restabelecimento da floresta 
afetada por agentes bióticos e 
abióticos ou por acontecimentos 
catastróficos (17º Anúncio) 

30 de setembro 2020 PDR20-W4-2020-08 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/126001981/details/maximized
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=01
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_01-SI-2020
https://www.compete2020.gov.pt/concursos/detalhe/AAC_03-SI-2017
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/Clube-Fornecedores_PEUGEOT-CITROEN-PORTUGAL
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/Clube-Fornecedores_PEUGEOT-CITROEN-PORTUGAL
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200205_AAC_10-SI-2020_Proj_Aut_Formacao.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_11-SI-2020
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n-51332020-apoio-aos-centros-de-recuperacao-para-a-fauna.aspx
https://poseur.portugal2020.pt/media/42366/aviso-poseur-08-2020-04.pdf
https://www.portugal2020.pt/candidaturas?es=Aberto&order=DataInicio&lc=18&page=2
https://www.portugal2020.pt/candidaturas?es=Aberto&order=DataInicio&lc=18&page=2
https://www.portugal2020.pt/candidaturas?es=Aberto&order=DataInicio&lc=18&page=2
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PDR2020: Operação 8.1.1 - 
Florestação de Terras Agrícolas e 
não Agrícolas (3º Anúncio) 

30 de outubro 2020 PDR20-W8-2020-07 

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

30 de agosto 2020 PDR20-W8-2020-05 

 

Oportunidades que permanecem abertas –   Alterações 

Medida Data de Encerramento Mais Informação Observações 

EEA Grants: Desenvolvimento 
local através da Salvaguarda e 
Revitalização de Património 
Cultural Costeiro 

4 de maio de 2020 

Call 1 – 
Desenvolvimento local 
através da Salvaguarda 

e Revitalização de 
Património Cultural 

Costeiro 

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

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

1 de junho de 2020 

Aviso de Concurso #4 – 
Implementação de 
projetos piloto de 

laboratórios vivos de 
descarbonização e 

mitigação às alterações 
climáticas  

 

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

EEA Grants : Small Grants 
Scheme #1 – Apoio às iniciativas 
que promovam o crescimento de 
Startups 

30 de junho de 2020 Small Grants Scheme #1  

Atendendo às 
circunstâncias motivadas 
pela contenção da 
Pandemia de COVID-19, o  
prazo de submissão de 
candidaturas foi prorrogado 
de 29 de maio de 2020 para 
30 de junho de 2020. 

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

15 de junho 2020 
POCI-62-2019-20 

 

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

https://www.portugal2020.pt/candidaturas?es=Aberto&order=DataInicio&lc=18&page=2
https://www.portugal2020.pt/candidaturas?es=Aberto&order=DataInicio&lc=18&page=2
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2091/desenvolvimento-local-atraves-da-salvaguarda-e-revitalizacao-de-patrimonio-cultural-costeiro_aviso1.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2091/desenvolvimento-local-atraves-da-salvaguarda-e-revitalizacao-de-patrimonio-cultural-costeiro_aviso1.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2091/desenvolvimento-local-atraves-da-salvaguarda-e-revitalizacao-de-patrimonio-cultural-costeiro_aviso1.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2091/desenvolvimento-local-atraves-da-salvaguarda-e-revitalizacao-de-patrimonio-cultural-costeiro_aviso1.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2091/desenvolvimento-local-atraves-da-salvaguarda-e-revitalizacao-de-patrimonio-cultural-costeiro_aviso1.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2091/desenvolvimento-local-atraves-da-salvaguarda-e-revitalizacao-de-patrimonio-cultural-costeiro_aviso1.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2911/aviso-4-laboratorios-vivos_programa-ambiente_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2911/aviso-4-laboratorios-vivos_programa-ambiente_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2911/aviso-4-laboratorios-vivos_programa-ambiente_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2911/aviso-4-laboratorios-vivos_programa-ambiente_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2911/aviso-4-laboratorios-vivos_programa-ambiente_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2911/aviso-4-laboratorios-vivos_programa-ambiente_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2911/aviso-4-laboratorios-vivos_programa-ambiente_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2383/apoio-as-iniciativas-que-promovam-o-crescimento-de-startups-small-grants-scheme-1.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_04-SAMA-2020-2019
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beneficiários do presente 
Aviso, se encontram em 
diferentes patamares de 
respostas – 
designadamente 
tecnológica – a esta 
ameaça, foi criada uma fase 
adicional (Fase 2) para 
apresentação de 
candidaturas. 

ICNF: Apoio ao Equipamento das 
Equipas/Brigadas de Sapadores 
Florestais 2020 31 de julho 2020 Aviso n.º 2020-2012-01 

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

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

30 de junho 2020 CENTRO-06-2018-20 

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

Fundo Ambiental: 3.ª fase do 
Programa de Apoio à Mobilidade 
Elétrica na Administração Pública 
— Financiamento da aquisição 
de 600 veículos elétricos — Parte 
2 

31 de maio 2020 Aviso n.º 20226/2019 

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

http://www2.icnf.pt/portal/fundos/fundo-florestal-permanente/candidatura-2020
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
https://www.fundoambiental.pt/legislacao/aviso-n-202262019-3-fase-do-programa-de-apoio-a-mobilidade-eletrica-na-administracao-publica-financiamento-da-aquisicao-de-600-veiculos-eletricos-parte-2-pdf.aspx
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Oportunidades que permanecem abertas – Horizonte 2020 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

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

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

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

05 de fevereiro 2020 05 de maio 2020 

FET FLAGSHIPS - Enfrentando grandes 
desafios interdisciplinares de ciência 
e tecnologia 

06 de fevereiro 2020 07 de maio 2020 

H2020-JTI-IMI2-2020-21-fase-única 03 de março 2020 23 de junho 2020 

Construção de um futuro resiliente às 
alterações climáticas e de baixo teor 
de carbono:  Energia Segura, Limpa e 
Eficiente 

05 de março 2020 10 de setembro 2020 

Prémio Capital Europeia da Inovação 
(iCapital) 2020 

05 de março 2020 23 de junho 2020 

Segurança 12 de março 2020 27 de agosto 2020 

Segurança Digital 12 de março 2020 27 de agosto 2020 

Inteligência artificial e segurança: 
realizar uma avaliação equilibrada de 
oportunidades e desafios para a 
aplicação da Lei na Europa 

12 de março 2020 27 de agosto 2020 

Proteger a infra-estrutura da Europa 
e as pessoas nas cidades inteligentes 
europeias 

12 de março 2020 27 de agosto 2020 

Tecnologias Futuras e Emergentes 
(FET) Proactivas – Impulsionar 
tecnologias emergentes 

26 de março 2020 02 de julho 2020 

SESAR 2020 IR-VLD WAVE 3 31 de março 2020 16 de junho 2020 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

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

Open Call #2 - Projetos que 
combatam a segregação 
sexual nas escolhas 
educativas e profissionais e a 
discriminação no mercado de 
trabalho 

08 de março 2020 31 de maio 2020 Open Call #2 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2894/wlb_oc2_pt_aviso-de-abertura.pdf
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Oportunidades que permanecem abertas – Comissão Europeia  

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Apoio a ações de 
informação relacionadas 
com a política de coesão da 
UE 

11 de outubro 2019 10 de dezembro 2020 2019/C 344/04 

Oportunidades que permanecem abertas – Europa para os Cidadãos 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

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

 

Oportunidades que permanecem abertas –  Mecanismo de Proteção Civil da União 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

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

Oportunidades que permanecem abertas –  European Statistics 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Modernização da 
contabilidade do setor 
público pelo regime de 
competência para apoiar 
as   Normas de 
Contabilidade do Setor 
Público para os Estados 
Membros europeus 
(EPSAS) 

03 de março 2020 14 de maio 2020 B5463-2020-EPSAS  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_344_R_0004&from=PT
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-civ-2020
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/ucpm/guide/call/call-fiche_ucpm-2020-ex-ag_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/esp/wp-call/call-fiche_estat-2020-pa2-c-epsas_en.pdf
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Oportunidades que permanecem abertas –   Programa do Consumidor 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

CONS-CPC-2020 12 de março 2020 10 de junho 2020 CONS-CPC-2020  

Oportunidades que permanecem abertas – Connecting Europe Facility 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

2020 CEF ENERGY CALL 13 de março 2020 27 de maio 2020 CEF-Energy-2020  

Oportunidades que permanecem abertas – Europa Criativa 

Mais informação  Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cons/wp-call/call-fiche_cons-cpc-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2020-cef-energy-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2020-cef-energy-call-proposals
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

