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Fundo de Inovação 
Fundo de Inovação – Projetos de grande Escala 

Beneficiários: Entidades privadas, entidades públicas ou organizações internacionai;  entidades diretamente responsáveis pela 
implementação e gestão do projeto, quando relevante em conjunto com outros candidatos, ou seja, não atuando como 
intermediários. 

Os  objetivos deste aviso de candidatura são os seguintes: 
a) Apoiar projetos que demonstrem tecnologias, processos ou produtos altamente inovadores, suficientemente 
maduros e com um potencial significativo para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa 
(b) oferecer apoio financeiro adaptado às necessidades do mercado e perfis de risco de projetos elegíveis, atraindo 
recursos públicos e privados adicionais 
As atividades que podem ser financiadas através deste aviso são: 
- atividades que apoiam a inovação em tecnologias e processos de baixo carbono nos setores listados no anexo I da 
Diretiva RCLE-UE, incluindo a captura de carbono e utilização de forma ambientalmente segura (CCU), que contribui 
substancialmente para mitigar as mudanças climáticas, além de produtos que possam substituir os que produzem 
carbono de forma intensiva nos setores listados no anexo I da Diretiva RCLE-UE, 
- atividades que ajudem a estimular o desenvolvimento e operação de projetos que visam a captura e armazenamento 
geológico de CO2 (CCS) ambientalmente seguros, 
- atividades que ajudem a estimular o desenvolvimento e operação de tecnologias inovadoras de energia renovável e 
de armazenamento de energia. 
O orçamento disponível é de 1 000 000 000€ para grants e de 8 000 000€ para assistência ao desenvolvimento de 
projetos (PDA). 
O montante máximo da subvenção não pode exceder 60% dos custos relevantes 
Apenas os projetos de larga escala com um investimento total superior a 7 500 000€ são elegíveis para este aviso. 

*fonte: aviso InnovFund-LSC-2020-two-stage 
Data de Abertura:  
07 de julho 2020 

Data de Encerramento  
29 de outubro de 2020 

Mais informação:  

InnovFund-LSC-2020-Two-Stage   

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage
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Programa COSME 
Apoiar as PME europeias a participar em contratos públicos fora da UE 

Beneficiários: Consórcios composto, no mínimo, por entidades de 3 países diferentes da EU ou participantes do COSME. Estas 
entidades devem representar organizações de apoio às empresas (câmaras de comércio, federações etc.), organizações de 
clusters, organizações sem fins lucrativos (privadas ou públicas), organismos públicos (nacionais, regionais, locais), 
universidades, instituições de ensino ou centros de investigação 

O objetivo do presente aviso de candidatura passa por melhorar o acesso das PME aos contratos públicos nos países 
fora da União com os quais a União assinou um acordo que abrange contratos públicos (por exemplo, o Contrato 
sobre Compras Governamentais da Organização Mundial do Comércio, Acordos de Estabilização e Associação, 
Acordos de Livre Comércio etc.). 
Os contratos públicos contribuem para o crescimento e competitividade globais das PME. A União Europeia investiu 
significativos  recursos na negociação destes acordos para que as empresas da UE pudessem aproveitar as 
oportunidades fora da União. Esta ação concentra-se particularmente na área das compras públicas e enquadra-se 
no segundo objetivo específico do programa COSME: acesso aos mercados. 
Os projetos terão duas etapas: 
1. Uma fase preparatória, em que a cada projeto será solicitado desenvolver uma estratégia de internacionalização e 
o respetivo roteiro de implementação, com base nos Estados-Membros e países terceiros visados 
2. A fase de implementação, para aplicar essa mesma estratégia de internacionalização. 
Para se atingirem os objetivos da ação e se alcançar, potencialmente, economias de escala, os beneficiários devem 
abranger, pelo menos, três Estados Membros e países participantes do COSME. Devem ter como alvo, pelo menos, 
dois países parceiros não pertencentes à União com os quais a União assinou um acordo comercial, incluindo 
contratos públicos ou que são membros do Acordo sobre Compras Governamentais da Organização Mundial do 
Comércio. 
Impacto esperado: 
Este aviso procura ajudar as PME a participar em contratos públicos fora da União por meio de ações de 
cofinanciamento de organizações intermediárias que apoiam a internacionalização e a participação de PMEs em 
contratos públicos. Como resultado, essas organizações devem desenvolver as suas capacidades para ajudar as PMEs 
nesse sentido, oferecer um apoio melhor e mais direcionado. Esta medida deve complementar os esforços 
desenvidados pela EEN (Enterprise Europe Network) neste domínio e servir de base para uma melhor compreensão 
das necessidades concretas das PME e para o desenvolvimento de ferramentas mais precisas. 
Indicadores qualitativos e quantitativos para a ação: 
1. Número de organizações intermediárias, clusters e outros tipos de organizações de diferentes países participantes 
do COSME que beneficiaram das ações de apoio (pelo menos 3 por projeto). 
2. Número de PMEs atingidas por essas ações (por projeto, pelo menos 300 PMEs de três Estados-Membros). 
3. Número de materiais de informação (webinars, entrevistas com empresas de sucesso etc.) sobre países não 
pertencentes à União (pelo menos 3 por projeto). 
4. Número de eventos de “reunião com as entidades adjudicantes” (pelo menos 2 reuniões organizadas por projeto). 
5. Número de ações de correspondência de parceiros (pelo menos 2 por projeto). 
6. Número de envios de ofertas sob procedimentos de compras internacionais durante o projeto. 
7. Aumento da percentagem do volume de compras internacionais conquistadas e do emprego das PME que 
beneficiaram direta ou indiretamente do projeto. 
 
O orçamento total destinado ao cofinanciamento de projetos é estimado em 2 milhões de euros. A subvenção máxima 
da UE por projeto será de 400.000 euros. A EASME espera financiar cerca de 5 propostas. A subvenção é limitada a 
uma taxa máxima de reembolso de 75% dos custos elegíveis.  

*fonte: aviso PPOUT-01-2020 

Data de Abertura:  
02 de julho 2020 

Data de Encerramento  
15 de setembro 2020 

Mais informação:  

PPOUT-01-2020  

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppout-01-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppout-01-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Promoção de produtos agrícolas 
Restauração das condições de mercado – programas simples/multiprogramas 

Beneficiários: organizações comerciais ou profissionais, estabelecidas num Estado-Membro e representativas do setor ou 
setores em causa nesse Estado-Membro e, em particular, as organizações profissionais referidas no artigo 157.º do 
Regulamento (UE) n.º 1308/2013 e os grupos definidos no artigo 3.º, ponto 2, do Regulamento (UE) n.º 1151/2012; organizações 
de produtores ou associações de organizações de produtores, referidas nos artigos 152.º e 156.º do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013, que tenham sido reconhecidas por um Estado-Membro; organismos do setor agro-alimentar com o objetivo e 
atividade de promover e fornecer informações sobre produtos agrícolas e cujo Estado-Membro lhes tenha atribuído uma missão 
de serviço ao público claramente definida nesta área; esses organismos devem ter sido legalmente estabelecidos no Estado-
Membro em questão pelo menos dois anos antes da data do convite à apresentação de propostas referido no artigo 8.o, n.o 2. 
Os programas cofinanciados por meio do presente aviso terão como objetivo restaurar as condições normais de 
mercado após o impacto do Covid19 nos mercados listados na seção 6.2. do Aviso, complementando as medidas 
excepcionais adotadas em conformidade com o capítulo I da parte V do Regulamento (UE) n.o 1308/2013.  
Tipos de Atividades Elegíveis  - As ações de promoção e fornecimento de informações podem consistir principalmente 
nas seguintes atividades: 
1) Gestão do projeto 
2) Relações Públicas – Atividades de RP – Eventos de Imprensa 
3) Website, media – configuração, atualização e manutenção da página web; configuração de contas nas redes 

sociais, publicações regulares; outros, nomeadamente aplicações móveis, plataformas de e-learning, webinares, 
etc. 

4) Publicidade, Impressão, TV, Rádio; Online; Outdoor, Cinema 
5) Ferramentas de Comunicação – Publicações, kits de media, merchandising, vídeos promocionais 
6) Eventos – Stands em feias comerciais, seminários, workshops, Reuniões B2B, formações para 

comercio/cozinheiros, atividades nas escolas, semanas da Restauração, Patrocínio de eventos, viagens de estudo 
à Europa 

7) Promoção no ponto de venda – dias de degustação/prova; outros, nomeadamente, promoção em retalho, 
publicidade no ponto de venda, etc. 

Não são permitidas degustações/provas nem a distribuição de amostras no contexto de campanhas de consumo de 
álcool responsável implementadas no mercado interno; no entanto, essas atividades são aceitáveis se auxiliarem e 
apoiarem o fornecimento de medidas de informação sobre os esquemas de qualidade e o método de produção 
orgânica. 
 
O orçamento total destinado ao co-financiamento de ações no âmbito do presente aviso é de 5 000 000 €. 
A subvenção da UE destinada a restabelecer as condições normais de mercado limita-se à taxa máxima de 
cofinanciamento de 85% dos custos elegíveis. 

*fonte: aviso MULTI-CRISIS-2020 

Data de Abertura:  
07 de julho 2020 

Data de Encerramento  
27 de agosto 2020 

Mais informação:  

SIMPLE-CRISIS-2020 / MULTI-CRISIS-2020 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/wp-call/call-fiche_agri-simple-2020-crisis_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/wp-call/call-fiche_agri-simple-2020-crisis_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/wp-call/call-fiche_agri-simple-2020-crisis_en.pdf
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EEA Grants 
Aviso #5 – Educação 

Promotores Elegíveis: Qualquer entidade, pública ou privada, comercial ou não-comercial e organização não-governamental, 
estabelecida legalmente em Portugal. Como potenciais promotores será expectável: instituições de educação. 
Parceiros Elegíveis: Quaisquer Entidades, públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais, assim como organizações 
nãogovernamentais, cuja localização principal é tanto nos Estados-Doadores, ou em Portugal, assim como instituições-EFP na 
Suiça, com acordos específicos de cooperação com Liechtenstein, e Universidades Suiças no que se relaciona com estudantes 
com nacionalidade do Liechtenstein.  Como parceiros será expectável: instituições de educação, empresas no setor da economia 
azul, entidades parceiras, os que possam fornecer plataformas de conteúdos digitais . 

O principal objetivo deste Aviso visa melhorar aptidões e competências em assuntos marinhos e marítimos através 
de educação e formação. Podendo ir desde o Ensino Fundamental até ao Ensino Universitário, e incluir também níveis 
profissionais. Irá apoiar novos cursos em assuntos do mar, programas de estágio profissionais para PMEs, programas 
de pós-graduação multidisciplinares, cursos de verão, programas intensivos, cursos de formação, mobilidade de 
estudantes/estagiários, programas de intercâmbio para professores e bolsas de estudo. 
Devem ser incentivados os projetos promovidos pelos Estados Doadores. Um projeto promovido por um Estado 
Doador é um projeto implementado em estreita cooperação com um parceiro de projeto cuja localização primária é 
num dos Estados Doadores (Islândia,Liechtenstein ou Noruega). 
Tipos De Projeto:  
1) Novos cursos em assuntos do mar; 2) Programas de estágio profissional para PMEs; 3) Programas de Pós-graduação 
multidisciplinares; 4) Escolas de Verão; 5) Programas intensivos; 6) Cursos de formação; 7) Intercâmbio de 
estudantes/estagiários, professores e bolsas de estudo 
Poderá incluir o apoio à formação a bordo para marítimos. 
Resultados esperados 
 Melhor educação, formação e cooperação nos assuntos marinhos e marítimos.   
Metas a alcançar no âmbito do Programa:   
- 50 ECTS (créditos) recebidos pelos estudantes nos projetos de Mobilidade (1ECTS=25horas de formação);  
- 12 produtos resultantes de produção intelectual conjunta em projetos de cooperação (estudos, curricula, materiais 
de ensino, papers de conferência, etc.);  
- 120 participantes que declarem melhoria de aptidões e competências após a frequência dos cursos 
Este resultado esperado será alcançado através do produto “Educação e formação nos assuntos marinhos e marítimos 
ministrados nas escolas” os quais serão avaliados com o objetivo de alcançar:  
• 23 estagiários apoiados;  
• 8 escolas, incluindo escolas profissionais/centros de formação (EFP), apoiados para ministrar educação e 
formação em assuntos marinhos e marítimos;  
• 6 estudantes de Portugal em intercâmbio;  
• 2 estudantes da Islândia, Liechtenstein e Noruega em intercâmbio;  
• 6 professores/docentes/pessoal administrativo/técnico de Portugal em intercâmbio;  
• 2 professores/docentes/pessoal administrativo/técnico da Islândia, Liechtenstein e Noruega em intercâmbio. 
Os projetos devem também desenvolver atividades de cooperação em assuntos marinhos e marítimos específicos, 
verificados por 20 eventos conjuntos organizados (escolas de Verão, programas intensivos, seminários, workshops, 
conferências, cursos de formação, etc.) e contando com 500 participantes (estudantes e pessoal) nesses eventos. 
Os projetos devem também contribuir para a cooperação através do apoio do Programa Crescimento Azul, verificado 
por 4 cursos de formação conjunta coorganizados pelo Estado Doador e as entidades do Estado Beneficiário e 22 
projetos envolvendo cooperação com um parceiro de projeto do Estado Doador em todo o Programa.   
O montante total disponível no presente Aviso é € 1 550 000, sendo o montante mínimo por projeto de  Mínimo: € 
200 000 e o máximo de € 250 000.  
A taxa de financiamento não deverá exceder os 90% do custo total elegível do projeto 

*fonte:  aviso #5 - Educação 

Data de Abertura:  
30 de julho 2020 

Data de Encerramento  
11 de dezembro 2020 

Mais informação:  

Aviso #5 – Educação  

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/crescimento-azul/concursos/aviso-5-educacao/
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POSEUR 
Investimentos Necessários À Reutilização De Águas Residuais Tratadas, Com Vista A Possibilitar Uma Gestão Integrada 

De Recursos Hídricos Em Zonas Consideradas De Escassez 
Beneficiários: Entidades gestoras responsáveis pelos serviços de Saneamento de Águas Residuais, que se enquadrem nas alíneas 
c), d), e e) do n.º 1 do artigo 96.º do RE SEUR, nos seguintes termos: 
c) Autarquias e suas Associações; d) Setor empresarial do Estado; e) Setor empresarial local. 
 O presente Aviso destina-se a aumentar o nível de proteção do ambiente, mediante a promoção de investimentos 
necessários à reutilização de águas residuais tratadas, no quadro das entidades responsáveis pela missão de serviço 
público de gestão de sistemas públicos de saneamento de águas residuais, para promover a diminuição da crescente 
pressão sobre os recursos hídricos, tanto ao nível da captação de água, como da rejeição de poluentes, permitindo 
expandir esta prática, garantindo igualmente a proteção da saúde pública. 
No âmbito do presente Aviso são elegíveis as operações que se enquadrem na tipologia prevista na subalínea vi) da 
alínea b) do artigo 95.º do RE SEUR, abrangendo infraestruturas de “Saneamento de Águas Residuais” tal como se 
indica de seguida: 
b) Saneamento de Águas Residuais (SAR): 
vi) Investimentos necessários à reutilização de águas residuais tratadas, por exemplo execução de etapas de 
afinamento do tratamento existente, com vista a possibilitar uma gestão integrada de recursos hídricos em zonas 
consideradas de escassez; 
No âmbito do presente Aviso “os investimentos necessários à reutilização de águas residuais tratadas” devem 
corresponder aos que sejam efetivamente necessários para a produção de águas residuais tratadas com vista à sua 
utilização, designada por Água para Reutilização (ApR). Os investimentos podem englobar melhorias nos sistemas de 
tratamento de águas residuais urbanas para a produção de ApR, através da instalação ou incremento de etapas de 
afinamento do tratamento existente, armazenamento e transporte de ApR em conduta até local onde possa ser 
concedido acesso transparente, objetivo e não discriminatório a ApR a qualquer utilizador devidamente licenciado 
pela APA, com vista a possibilitar uma gestão integrada de recursos hídricos, em zonas consideradas de escassez. 
Só serão elegíveis no âmbito desta tipologia os seguintes investimentos: 
a) Investimentos em melhorias nos sistemas de tratamento de águas residuais urbanas, para produção de ApR, 
através da instalação ou incremento de etapas de afinamento do tratamento existente; 
b) Construção de infraestruturas de armazenamento e transporte de ApR em conduta, até local onde possa vir a ser 
acedida por qualquer utilizador final, em conformidade com o princípio da universalidade, em condições de acesso 
transparentes, objetivas e não discriminatórias, com vista a possibilitar uma gestão integrada de recursos hídricos. Os 
investimentos podem englobar a construção de sistemas de adução, elevação, armazenamento e instalação de 
equipamento que seja necessário para disponibilizar o ponto de entrega de ApR e para a preservação da sua qualidade 
(como por exemplo, postos de recloragem), tendo de ser disponibilizado o ponto de entrega de ApR aos utilizadores 
finais em condições objetivas, transparentes e não discriminatórias. 
O prazo máximo de execução de cada operação é de 2 anos 
A dotação de Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de € 6.000.000,00 
A taxa máxima de comparticipação comunitária a aplicar às operações é de 70%, incindindo sobre o custo total 
elegível, de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do RE SEUR. 
Só são consideradas elegíveis as candidaturas que comprovem através de parecer da APA que os investimentos 
candidatados estão enquadrados num Plano Regional de Eficiência Hídrica, ou nos Planos de Gestão de Região 
Hidrográfica (PGRH), de modo a confirmar que os mesmos se localizam em zonas consideradas de escassez e 
contribuem para uma gestão integrada de recursos hídricos. 

*fonte: aviso POSEUR-12-2020-07 

Data de Abertura:  
06 de julho 2020 

Data de Encerramento  
15 de outubro 2020 

Mais informação:  

POSEUR-12-2020-07 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-12-2020-07-investimentos-necessários-à-reutilização-de-águas-residuais-tratadas-com-vista-a-possibilitar-uma-gestão-integrada-de-recursos-hídricos-em-zonas-consideradas-de-escassez/
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-12-2020-07-investimentos-necessários-à-reutilização-de-águas-residuais-tratadas-com-vista-a-possibilitar-uma-gestão-integrada-de-recursos-hídricos-em-zonas-consideradas-de-escassez/
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Fundo Ambiental 
Programa de apoio à elaboração de estudos de sistemas de recolha de Biorresíduos 

Beneficiários:  Os municípios, as entidades gestoras de sistemas de gestão de resíduos urbanos responsáveis pelas atividades 
de recolha indiferenciada ou recolha seletiva de biorresíduos ou entidades gestoras de sistemas de gestão de resíduos 
intermunicipais nas quais tenha sido delegada essa responsabilidade pelos municípios.  
Caso seja opção dos municípios, ou respetivas entidades gestoras, o estudo poderá ser desenvolvido em parceria no âmbito das 
comunidades intermunicipais que abranjam um conjunto de municípios contíguos ou das associações de municípios que 
abranjam um conjunto de municípios contíguos, sendo essas entidades consideradas como elegíveis nesse âmbito. 
A 30 de maio de 2018 foi aprovada a Diretiva (UE) 2018/851 do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Diretiva 2008/98/CE relativa aos resíduos, que veio a estabelecer a obrigatoriedade dos estados membros 
assegurarem, até 31 de dezembro de 2023, que os biorresíduos são separados e reciclados na origem ou recolhidos 
seletivamente, a fim de evitar o tratamento de resíduos que relega os recursos para os níveis mais baixos da hierarquia 
de gestão dos resíduos, por exemplo aterro, e permitir uma reciclagem de elevada qualidade e de impulsionar a 
utilização de matéria-prima secundária de qualidade 
Sendo a separação e reciclagem na origem e a recolha seletiva de biorresíduos uma responsabilidade municipal, 
compete aos municípios definir, seguindo critérios custo eficazes, a melhor forma de os gerir, seja por si, ou 
contratando-a terceiros. É importante a realização de estudos para avaliar as melhores soluções e assegurar a 
racionalidade dos investimentos a realizar. 
São suscetíveis de apoio os projetos que visem o desenvolvimento de um estudo que caraterize as seguintes 
dimensões respeitantes aos biorresíduos: 
Resíduos alimentares:  
•Iniciativas de prevenção e separação e reciclagem dos biorresíduos na origem a desenvolver (desperdício alimentar, 
compostagem doméstica e comunitária) e respetivas estimativas de biorresíduos desviados e população abrangida; 
•Áreas abrangidas por separação e reciclagem na origem (compostagem doméstica e/ou comunitária) e respetivas 
estimativas de biorresíduos desviados e população abrangida, modelo de garantia de qualidade do composto e 
respetivos destinos de aplicação do composto resultante; 
•Instrumentos de controlo e de medição das soluções de compostagem doméstica e comunitária; 
•Áreas abrangidas pela recolha seletiva (clientes não domésticos e domésticos) e respetivas estimativas de 
biorresíduos desviados e população abrangida; 
•Recursos e meios afetos à operacionalização da recolha seletiva (clientes não domésticos e domésticos) os modelos 
de recolha a implementar (porta-a-porta; equipamentos de proximidade, entre outros), partilha de equipamentos/ 
meios com outros municípios; 
•Enquadramento temporal das ações (com o desenvolvimento de um cronograma incluindo os três períodos 
importantes no âmbito da recolha de biorresíduos – 2023, 2027 e 2030); 
•Definição de um conjunto de indicadores mensuráveis dos resultados e do impacto esperado. 
Resíduos verdes: 
•Áreas abrangidas pela recolha de verdes e respetivas estimativas de biorresíduos desviados;   
•Áreas de implementação da compostagem (por exemplo, em parques de maturação);  
•Destino potencial do composto (identificação dos jardins, hortas comunitárias, setor agrícola, entre outros);  
•Enquadramento temporal das ações (com o desenvolvimento de um cronograma incluindo os três períodos 
importantes no âmbito da recolha de biorresíduos – 2023, 2027, 2030); 
•Definição de um conjunto de indicadores mensuráveis dos resultados e do impacto esperado. 
As parcerias entre vários municípios e/ou entidades devem ser restritas ao desenvolvimento de estudos no âmbito 
da gestão de resíduos dentro de um mesmo sistema de tratamento de resíduos urbanos. 
A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Programa é de 1 400 000 €. A dotação por município é de 
5 000 €, sendo a dotação dos projetos desenvolvidos por entidade gestora que abranja mais de um município ou dos 
projetos desenvolvidos em parceria correspondente à soma das dotações dos municípios envolvidos.  

*fonte:  Despacho n.º 7262/2020 

Data de Abertura:  
06 de julho 2020 

Data de Encerramento  
14 de agosto 2020 

Mais informação:  

Despacho n.º 7262/2020  

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.fundoambiental.pt/avisos-20201/residuos-e-economia-circular/programa-de-apoio-a-elaboracao-de-estudos-de-sistemas-de-recolha-de-biorresiduos1.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-20201/residuos-e-economia-circular/programa-de-apoio-a-elaboracao-de-estudos-de-sistemas-de-recolha-de-biorresiduos1.aspx
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Fundo Ambiental 
Mobilidade Ciclável — Construção de ciclovias no âmbito do Portugal Ciclável (2.º Aviso) 

Beneficiários: Pares de Municípios, Comunidades Intermunicipais ou Empresas Municipais e Intermunicipais em que os mesmos 
deleguem as respetivas competências. 

No dia 19 de junho de 2019 foi publicado o primeiro aviso do FA enquadrado por este Programa, o Aviso n.º 
10261/2019, para construção de ciclovias descritas no “Subprograma 2 — Ciclovias em aglomerações relevantes 
contiguas”, com uma dotação global de 8 milhões de euros, e cuja adesão levou a uma atribuição de menos de 50 % 
desta verba. 
O presente Aviso visa disponibilizar de forma célere um apoio, a fundo perdido, para a construção rápida de ciclovias 
intermunicipais, que se enquadrem nos Subprogramas 1 ou 2 do Programa Portugal Ciclável 2030 (PC2030) e que 
constam do Anexo I do Aviso de Candidatura, do qual faz parte integrante. 
Com este Aviso pretende -se incentivar o uso da bicicleta como forma de mobilidade em meio urbano, sobretudo em 
deslocações pendulares, e também como meio complementar à oferta de transpores públicos, devendo ser 
privilegiadas as ligações que permitam atingir o maior número de cidadãos. 
Tipologia de Operações 
As operações passíveis de financiamento no âmbito do presente Aviso são a construção de ciclovias de descritas no 
“Subprograma 1 — Ciclovias de Interconexão entre Aglomerações Relevantes” ou no “Subprograma 2 — Ciclovias em 
aglomerações relevantes contíguas” do Programa Portugal Ciclável 2030. 
Para além das ligações propostas nos Subprogramas 1 ou 2 do PC2030, poderão ainda apresentar candidatura os 
pares de Municípios que considerem que a sua interligação por ciclovia se enquadra no âmbito do presente Aviso. 
As ciclovias a financiar deverão ser segregadas dos restantes modos e deverão ser construídas tendo em conta todas 
as disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como as melhores normas técnicas em vigor no domínio do 
uso da bicicleta em meio urbano. 
Sem prejuízo do disposto no anteriormente, são admitidos troços sem segregação, desde que tal seja fundamental 
para viabilizar ou agilizar a construção de um percurso ciclável contínuo, e acautelando sempre a segurança dos 
utilizadores, com sinalização adequada e eventuais medidas de acalmia de tráfego. 
O apoio a conceder às candidaturas a aprovar no âmbito deste Aviso é de 75 % do custo de construção de cada 
ciclovia, com um limite de 150 000€ (cento e cinquenta mil euros) por cada quilómetro. 
A dotação máxima afeta ao presente Aviso é de 3 500 000€, repartidos da seguinte forma: 
2020: 500 000€  
2021: 3 000 000€  
Cada candidatura tem uma dotação máxima de 750 000€. 

*fonte: Aviso n.º 11059/2020  
Data de Abertura:  
30 de julho 2020 

Data de Encerramento  
18 de setembro 2020 

Mais informação:  

Aviso n.º 11059/2020 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2020/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/construcao-de-ciclovias-no-ambito-do-portugal-ciclavel.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2020/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/construcao-de-ciclovias-no-ambito-do-portugal-ciclavel.aspx
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CENTRO 2020 
Sistema de Informação Cadastral Simplificada  

Capacitação e modernização das administrações e dos serviços públicos 
Beneficiários: a) Municípios que não dispõem de cadastro geométrico da propriedade rústica ou cadastro predial em vigor 
(SINErGIC); b) Comunidades Intermunicipais com competências delegadas pelos Municípios, para este efeito 

O objetivo específico do presente concurso consiste no Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas 
e das partes interessadas e da eficiência da Administração Pública. 
Pretende-se com este concurso apoiar a realização de operações de capacitação de entidades da Administração Local, 
tendo como objetivo a implementação de medidas conducentes à promoção do procedimento de representação 
gráfica georreferenciada (RGG), previsto nos artigos 5.º a 12.º da Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto, relativa ao Sistema 
de Informação Cadastral Simplificado , no território dos Municípios que não dispõem de cadastro geométrico da 
propriedade rústica ou cadastro predial . Pretende se, assim, assegurar condições para que os cidadãos identifiquem 
os seus prédios, através do sistema de informação cadastral simplificado e do procedimento de representação gráfica 
georreferenciada (RGG), promovendo a partilha de informação entre as entidades da Administração Local e da 
Administração Central 
Tipologia de operações 
a) Desenvolvimento de instrumentos de gestão, monitorização, bem como do acompanhamento e da avaliação de 
políticas públicas e de infraestruturas e equipamentos coletivos 
b) Ações de promoção e divulgação de iniciativas com vista à disseminação de melhores práticas e partilha de 
conhecimento de novas formas de organização interna e de prestação de serviços públicos aos cidadãos e às 
empresas, bem como o desenvolvimento de novos modelos de inovação e de experimentação na Administração 
Pública. 
c) Desenvolvimento e implementação de sistemas de avaliação da prestação de serviços públicos e da satisfação dos 
utentes, de monitorização de níveis de serviço e de certificação de qualidade dos mesmos; 
d) Estudo e implementação de planos de racionalização de estruturas e serviços, designadamente soluções que visem 
a criação e ou restruturação de serviços com o objetivo de reduzir as solicitações de informação junto dos cidadãos e 
empresas, bem como a valorização da informação já existente nos serviços públicos; 
e) Estudo e implementação de planos de transformação e ou racionalização de estruturas e ou processos, visando a 
melhoria da sua eficiência, eficácia e qualidade para os cidadãos e empresas, designadamente em termos de custo, 
tempo de resposta ou valor. 
As operações devem incidir apenas em municípios com solo rústico que não tenham cadastro geométrico da 
propriedade rústica ou cadastro predial SINErGIC; 
É necessário um acordo de colaboração interinstitucional com o Centro de Coordenação Técnica integrado no 
Ministério da Justiça, através da Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral 
Simplificada, criada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2020, de 16 de junho , até à aprovação da 
candidatura. 
A dotação indicativa do FSE afeta ao presente concurso é de 10.000.000 €. 
A taxa de cofinanciamento é de 85%. 

*fonte: aviso CENTRO 62-2020-10 

Data de Abertura:  
03 de julho 2020 

Data de Encerramento  
15 de setembro 2020 

Mais informação:  

CENTRO 62-2020-10 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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 CENTRO 2020 
Investimento na Programação Cultural em Rede 

Beneficiários: a) Municípios (desde que em rede ou em parceria); b) Comunidades Intermunicipais (CIM); c) Entidades privadas 
sem fins lucrativos e agentes culturais, mediante protocolo ou enquanto parceiros das entidades referidas anteriormente 
O objetivo do presente concurso é o seguinte: 
Conceder apoios financeiros aos investimentos que visem promover a dinamização, promover e desenvolver o 
património cultural, enquanto instrumento de diferenciação e competitividade dos territórios designadamente 
através da sua qualificação e valorização turística (Prioridade de Investimento (PI) 6.3/6c). 
Nos termos do artigo 114.º do RESEUR, no presente Aviso de Concurso utiliza-se a Tipologia de 
Investimento designada por “Programação Cultural em Rede”. 
Tipologia das operações 
a) Apoio à realização de eventos associados ao património, à cultura e a bens culturais, com elevado impacte em 
termos de projeção da imagem das regiões, através da programação em rede a nível intermunicipal e ou regional 
sempre que adequado; 
b) Divulgação e integração territorial, através de iniciativas de cooperação territorial e institucional que permitam 
integrar a programação cultural, as visitas guiadas e a divulgação de equipamentos, bens culturais e serviços 
prestados. 
No âmbito destas tipologias de operações, serão consideradas, designadamente, as seguintes ações quando 
associadas ao património, cultura e bens culturais da Região Centro: 
i. De dinamização de práticas artísticas e culturais (iniciativas que permitam o desenvolvimento do turismo interno e 
das economias locais e que as populações sejam envolvidas de forma direta em experiências artísticas e/ou culturais); 
ii. De sensibilização e promoção, bem como outras complementares de divulgação que valorizem designadamente a 
participação cívica, a fruição cultural e patrimonial e a responsabilidade ambiental e social (iniciativas que possam 
ajudar as pessoas a compreender a importância da arte, da cultura e do ambiente na retoma da confiança da vida 
social); 
iii. De integração das populações e das entidades culturais e artísticas locais naquilo que são os instrumentos e 
ferramentas de gestão e planificação estratégica local; 
iv. De capacitação das entidades culturais e artísticas locais como mediadores e facilitadores culturais, promovendo 
uma maior proximidade e acessibilidade, utilizando linguagem em português claro e simples; 
v. De promoção da elaboração e da divulgação de conteúdos culturais digitais acessíveis a todas as pessoas 
Consideram-se como prioritários os Programas em que pelo menos 60% das suas ações decorram em espaços ao ar 
livre e em espaços verdes, que valorizem o património cultural e paisagístico nacional (sítios arqueológicos, jardins 
históricos, recintos de monumentos, museus e palácios e outros locais de interesse). 
A proposta tem de envolver pelo menos três Municípios. 
A dotação do cofinanciamento FEDER a atribuir à totalidade das operações a selecionar no âmbito do Concurso 
abrangido pelo presente Aviso é de 11,7 milhões de euros. 
A taxa de cofinanciamento será de 100% no primeiro ano e, caso a programação cultural seja realizada de forma 
continuada, de 95% no segundo ano da operação. 

*fonte: aviso CENTRO-14-2020-12 

Data de Abertura:  
10 de julho 2020 

Data de Encerramento  
31 de agosto 2020 

Mais informação:  
CENTRO-14-2020-12 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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CENTRO 2020 
+CO3SO Emprego Urbano - PESCA OESTE 

Beneficiários: empreendedores, micro, pequenas e médias empresas no âmbito das operações previstas nas alíneas b) e g) do 
n.º 2 do artigo 74º do RE ISE,  que possuam certificação eletrónica do IAPMEI até à decisão sobre o financiamento, na aceção 
da Recomendação n.º 2003/361/CE, da Comissão, de 6 de maio, relativa à definição de micro, pequena e média empresa. 
O presente aviso tem aplicação nos territórios de intervenção do GAL ADEPE - PESCA OESTE, que não estejam incluídos nos 
Territórios do Interior, na aceção prevista na alínea m) do artigo 2.º, nos termos constantes do Anexo D do Aviso de Candidatura. 

As candidaturas têm como objetivo a criação ou expansão de Micro e Pequenas Empresas ou Micro, Pequenas e 
Médias Empresas, envolvendo um projeto de investimento e a criação líquida de postos de trabalho, no âmbito da 
modalidade prevista na alínea b) do nº 2 do artigo 1.º do +CO3SO Emprego Urbano. 
Tipologia das operações: 
a) Projetos de criação do próprio emprego ou empresa por desempregados ou inativos que pretendam voltar ao 
mercado de trabalho; 
b) Projetos de investimento para a expansão de pequenas e microempresas existentes de base local ou para a criação 
de novas empresas e pequenos negócios, designadamente na área da valorização e exploração de recursos 
endógenos, do artesanato e da economia verde, incluindo o desenvolvimento de empresas em viveiros de empresas. 
No âmbito destes projetos, é passível de financiamento a criação dos seguintes postos de trabalho: 
a) Criação do próprio emprego, a tempo inteiro e remunerado, e desde que admitido pela natureza jurídica dos 
beneficiários; 
b) Criação de postos de trabalho por conta de outrem, através de contratos de trabalho sem termo celebrados após 
a apresentação da candidatura: 
b.1 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos seis meses no Instituto do Emprego 
e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.);  
b.2 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos dois meses no IEFP, I. P., caso se trate 
de pessoa com idade igual ou inferior a 29 anos ou com idade igual ou superior a 45 anos;  
b.3 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos no IEFP, I. P., independentemente do tempo de 
inscrição, quando se trate de: 
i) Beneficiário de prestação de desemprego; ii) Beneficiário do rendimento social de inserção; iii) Pessoa com 
deficiência e incapacidade; iv) Pessoa que integre família monoparental; v) Pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem 
viva em união de facto se encontre igualmente em situação de desemprego, inscrito no IEFP, I. P.; vi) Vítima de 
violência doméstica; vii) Refugiado; viii) Ex -recluso e aquele que cumpra ou tenha cumprido penas ou medidas 
judiciais não privativas de liberdade em condições de se inserir na vida ativa; ix) Toxicodependente em processo de 
recuperação; x) Pessoa que tenha prestado serviço efetivo em Regime de Contrato, Regime de Contrato Especial ou 
Regime de Voluntariado nas Forças Armadas e que se encontre nas condições previstas no n.º 2 do artigo 22.º do 
Decreto -Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro; xi) Pessoa em situação de sem -abrigo; xii) Vítima de tráfico de seres 
humanos. 
b.4 Criação de postos de trabalho para pessoas que não tenham registos na segurança social como trabalhadores por 
conta de outrem, nem como trabalhadores independentes nos 6 mesesanteriores à contratação. 
A dotação indicativa do FSE afeta ao presente concurso é de 272 208,76 euros. 
Os apoios a conceder no âmbito do +CO3SO Emprego Urbano são financiados pelo FSE, revestindo a forma de 
subvenção não reembolsável, conforme previsto no artigo 12.º do seu regulamento, através de: 
a) Comparticipação integral dos custos diretos com os postos de trabalho criados, englobando a remuneração base, 
acrescida das despesas contributivas da responsabilidade da entidade empregadora, de acordo limites constantes do 
ponto 10 Aviso de Candidatura; 
b) Uma taxa fixa de 40% sobre os custos referidos na alínea anterior para financiar outros custos associados à criação 
de postos de trabalho. 

*fonte: Aviso n.º  CENTRO-40-2020-43 

Data de Abertura:  
17 de julho 2020 

Data de Encerramento  
16 de novembro 2020 

Mais informação:  

CENTRO-40-2020-43  

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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CENTRO 2020 
+CO3SO Emprego Urbano - BAIXO OESTE 

Beneficiários: empreendedores, micro, pequenas e médias empresas no âmbito das operações previstas nas alíneas b) e g) do 
n.º 2 do artigo 74º do RE ISE,  que possuam certificação eletrónica do IAPMEI até à decisão sobre o financiamento, na aceção 
da Recomendação n.º 2003/361/CE, da Comissão, de 6 de maio, relativa à definição de micro, pequena e média empresa. 
O presente aviso tem aplicação nos territórios de intervenção do GAL Baixo Oeste, que não estejam incluídos nos Territórios do 
Interior, na aceção prevista na alínea m) do artigo 2.º, nos termos constantes do Anexo D do Aviso de Candidatura. 

As candidaturas têm como objetivo a criação ou expansão de Micro e Pequenas Empresas ou Micro, Pequenas e 
Médias Empresas, envolvendo um projeto de investimento e a criação líquida de postos de trabalho, no âmbito da 
modalidade prevista na alínea b) do nº 2 do artigo 1.º do +CO3SO Emprego Urbano. 
Tipologia das operações: 
a) Projetos de criação do próprio emprego ou empresa por desempregados ou inativos que pretendam voltar ao 
mercado de trabalho; 
b) Projetos de investimento para a expansão de pequenas e microempresas existentes de base local ou para a criação 
de novas empresas e pequenos negócios, designadamente na área da valorização e exploração de recursos 
endógenos, do artesanato e da economia verde, incluindo o desenvolvimento de empresas em viveiros de empresas. 
No âmbito destes projetos, é passível de financiamento a criação dos seguintes postos de trabalho: 
a) Criação do próprio emprego, a tempo inteiro e remunerado, e desde que admitido pela natureza jurídica dos 
beneficiários; 
b) Criação de postos de trabalho por conta de outrem, através de contratos de trabalho sem termo celebrados após 
a apresentação da candidatura: 
b.1 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos seis meses no Instituto do Emprego 
e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.); 
b.2 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos dois meses no IEFP, I. P., caso se trate 
de pessoa com idade igual ou inferior a 29 anos ou com idade igual ou superior a 45 anos; 
b.3 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos no IEFP, I. P., independentemente do tempo de 
inscrição, quando se trate de: 
i) Beneficiário de prestação de desemprego; ii) Beneficiário do rendimento social de inserção; iii) Pessoa com 
deficiência e incapacidade; iv) Pessoa que integre família monoparental; v) Pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem 
viva em união de facto se encontre igualmente em situação de desemprego, inscrito no IEFP, I. P.; vi) Vítima de 
violência doméstica; vii) Refugiado; viii) Ex -recluso e aquele que cumpra ou tenha cumprido penas ou medidas 
judiciais não privativas de liberdade em condições de se inserir na vida ativa; ix) Toxicodependente em processo de 
recuperação; x) Pessoa que tenha prestado serviço efetivo em Regime de Contrato, Regime de Contrato Especial ou 
Regime de Voluntariado nas Forças Armadas e que se encontre nas condições previstas no n.º 2 do artigo 22.º do 
Decreto -Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro; xi) Pessoa em situação de sem -abrigo; xii) Vítima de tráfico de seres 
humanos. 
b.4 Criação de postos de trabalho para pessoas que não tenham registos na segurança social como trabalhadores por 
conta de outrem, nem como trabalhadores independentes nos 6 meses anteriores à contratação. 
A dotação indicativa do FSE afeta ao presente concurso é de 606 406,24euros. 
Os apoios a conceder no âmbito do +CO3SO Emprego Urbano são financiados pelo FSE, revestindo a forma de 
subvenção não reembolsável, conforme previsto no artigo 12.º do seu regulamento, através de: 
a) Comparticipação integral dos custos diretos com os postos de trabalho criados, englobando a remuneração base, 
acrescida das despesas contributivas da responsabilidade da entidade empregadora, de acordo limites constantes do 
ponto 10 do Aviso de Candidatura; 
b) Uma taxa fixa de 40% sobre os custos referidos na alínea anterior para financiar outros custos associados à criação 
de postos de trabalho. 

*fonte: Aviso n.º  CENTRO-40-2020-41 

Data de Abertura:  
17 de julho 2020 

Data de Encerramento  
16 de novembro 2020 

Mais informação:  

CENTRO-40-2020-41 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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CENTRO 2020 
+CO3SO Emprego Urbano - ALTO OESTE 

Beneficiários: empreendedores, micro, pequenas e médias empresas no âmbito das operações previstas nas alíneas b) e g) do 
n.º 2 do artigo 74º do RE ISE,  que possuam certificação eletrónica do IAPMEI até à decisão sobre o financiamento, na aceção 
da Recomendação n.º 2003/361/CE, da Comissão, de 6 de maio, relativa à definição de micro, pequena e média empresa. 
O presente aviso tem aplicação nos territórios de intervenção do GAL Alto Oeste, que não estejam incluídos nos Territórios do 
Interior, na aceção prevista na alínea m) do artigo 2.º, nos termos constantes do Anexo D do Aviso de Candidatura. 

As candidaturas têm como objetivo a criação ou expansão de Micro e Pequenas Empresas ou Micro, Pequenas e 
Médias Empresas, envolvendo um projeto de investimento e a criação líquida de postos de trabalho, no âmbito da 
modalidade prevista na alínea b) do nº 2 do artigo 1.º do +CO3SO Emprego Urbano. 
Tipologia das operações: 
a) Projetos de criação do próprio emprego ou empresa por desempregados ou inativos que pretendam voltar ao 
mercado de trabalho; 
b) Projetos de investimento para a expansão de pequenas e microempresas existentes de base local ou para a criação 
de novas empresas e pequenos negócios, designadamente na área da valorização e exploração de recursos 
endógenos, do artesanato e da economia verde, incluindo o desenvolvimento de empresas em viveiros de empresas. 
No âmbito destes projetos, é passível de financiamento a criação dos seguintes postos de trabalho: 
a) Criação do próprio emprego, a tempo inteiro e remunerado, e desde que admitido pela natureza jurídica dos 
beneficiários; 
b) Criação de postos de trabalho por conta de outrem, através de contratos de trabalho sem termo celebrados após 
a apresentação da candidatura: 
b.1 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos seis meses no Instituto do Emprego 
e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.); 
b.2 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos dois meses no IEFP, I. P., caso se trate 
de pessoa com idade igual ou inferior a 29 anos ou com idade igual ou superior a 45 anos; 
b.3 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos no IEFP, I. P., independentemente do tempo de 
inscrição, quando se trate de: 
i) Beneficiário de prestação de desemprego; ii) Beneficiário do rendimento social de inserção; iii) Pessoa com 
deficiência e incapacidade; iv) Pessoa que integre família monoparental; v) Pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem 
viva em união de facto se encontre igualmente em situação de desemprego, inscrito no IEFP, I. P.; vi) Vítima de 
violência doméstica; vii) Refugiado; viii) Ex -recluso e aquele que cumpra ou tenha cumprido penas ou medidas 
judiciais não privativas de liberdade em condições de se inserir na vida ativa; ix) Toxicodependente em processo de 
recuperação; x) Pessoa que tenha prestado serviço efetivo em Regime de Contrato, Regime de Contrato Especial ou 
Regime de Voluntariado nas Forças Armadas e que se encontre nas condições previstas no n.º 2 do artigo 22.º do 
Decreto -Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro; xi) Pessoa em situação de sem -abrigo; xii) Vítima de tráfico de seres 
humanos. 
b.4 Criação de postos de trabalho para pessoas que não tenham registos na segurança social como trabalhadores por 
conta de outrem, nem como trabalhadores independentes nos 6 meses anteriores à contratação. 
A dotação indicativa do FSE afeta ao presente concurso é de 593 196,11 euros. 
Os apoios a conceder no âmbito do +CO3SO Emprego Urbano são financiados pelo FSE, revestindo a forma de 
subvenção não reembolsável, conforme previsto no artigo 12.º do seu regulamento, através de: 
a) Comparticipação integral dos custos diretos com os postos de trabalho criados, englobando a remuneração base, 
acrescida das despesas contributivas da responsabilidade da entidade empregadora, de acordo limites constantes do 
ponto 10 do Aviso de Candidatura; 
b) Uma taxa fixa de 40% sobre os custos referidos na alínea anterior para financiar outros custos associados à criação 
de postos de trabalho. 

*fonte: Aviso n.º  CENTRO-40-2020-40 

Data de Abertura:  
17 de julho 2020 

Data de Encerramento  
16 de novembro 2020 

Mais informação:  

CENTRO-40-2020-40 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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CENTRO 2020 
Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico - Projetos Demonstradores individuais – Selos de 

Excelência – Fase 2 do SME Instrument e Accelerator 
Beneficiários:  Toda e qualquer entidade que, independentemente da sua forma jurídica, exerça uma atividade económica 
através da oferta em concorrência de bens ou serviços no mercado. 

O SME Instrument e o seu sucessor EIC Accelerator Pilot (doravante designado por “Accelerator”), programas 
integrados no Horizonte 2020, têm como objetivo apoiar PME com vocação altamente inovadora e capacidade de 
introduzir alterações disruptivas nos mercados. 
O presente AAC visa acompanhar as melhores práticas europeias neste domínio e promover o financiamento das 
empresas portuguesas candidatas a programas europeus que, não tendo obtido financiamento, tenham obtido a 
confirmação do mérito do seu projeto, através da atribuição do Selo de Excelência da Comissão Europeia. 
Assim, são abrangidos pelo presente AAC os projetos de empresas portuguesas promovidos no âmbito dos programas 
“SME Instrument – Fase 2” e “Accelerator” que tenham obtido um Selo de Excelência da Comissão Europeia nos 
concursos de 2019 e 2020. 
Os projetos a apoiar devem constituir-se como projetos demonstradores de tecnologias avançadas e de linhas-piloto 
que, partindo de atividades de I&D concluídas com sucesso, visem evidenciar, perante um público especializado e em 
situação real, as vantagens económicas e técnicas das novas soluções tecnológicas que não se encontrem 
suficientemente validadas do ponto de vista tecnológico para utilização comercial. As referidas atividades de I&D 
concluídas com sucesso podem ou não ter sido desenvolvidas pelo promotor, devendo ser sempre evidenciadas. 
Tipologia dos projetos 
Projetos Demonstradores” na modalidade de “projetos individuais”, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 
do artigo 61.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 63.º do RECI. 
Âmbito Setorial 
São enquadráveis projetos inseridos em todas as atividades económicas, com especial incidência para aquelas que 
visam a produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis ou contribuam para a sua cadeia de valor. 
A dotação orçamental FEDER afeta ao presente Aviso é de 3,2 milhões de euros 
 

Programa Operacional 
Dotação Orçamental (mil euros) 
 

PI 1.2 - Projetos Demonstradores Individuais 

Competitividade e Internacionalização 500 

Regional do Centro 250 

 
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 projetos demonstradores na modalidade projetos individuais. 

*fonte: Aviso n.º  CENTRO-40-2020-40 

Data de Abertura:  
20 de julho 2020 

Data de Encerramento  

31 de dezembro 2020 

Mais informação:  

Aviso n.º 18-SI-2020  

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
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CENTRO 2020 
+CO3SO Emprego  Empreendedorismo Social - PESCA OESTE 

Beneficiários:  a) As cooperativas; b) As associações mutualistas; c) As misericórdias; d) As fundações; e) As instituições 
particulares de solidariedade social não abrangidas pelas alíneas anteriores; f) As associações com fins altruísticos que atuem 
no âmbito cultural, recreativo, do desporto e do desenvolvimento local; g) As entidades abrangidas pelos subsectores 
comunitário e autogestionário, integrados nos termos da Constituição no sector cooperativo e social; h) Outras entidades 
dotadas de personalidade jurídica, que respeitem os princípios orientadores da economia social 

As candidaturas têm como objetivo a concretização de projetos de empreendedorismo social, na aceção da alínea f) 
do art.º 2.º do Regulamento do +CO3SO Emprego, envolvendo um projeto de índole económico-social e a criação 
líquida de postos de trabalho, no âmbito da modalidade prevista na alínea c) do nº 2 do artigo 1.º do +CO3SO Emprego 
Empreendedorismo Social, incluindo iniciativas do Programa Nacional Radar Social. 
As candidaturas, para serem consideradas elegíveis ao presente concurso, devem demonstrar o seu contributo para 
a prossecução do objetivo específico 9vi.1-“Reforçar a abordagem territorializada da intervenção social com base em 
estratégias locais de desenvolvimento, assentes em parcerias locais” no âmbito da PI 9.6. 
Tipologia das operações 
• projetos de criação de emprego, que decorram de um projeto de empreendedorismo social a concretizar 
No âmbito destes projetos, é passível de financiamento a criação dos seguintes postos de trabalho: 
a) Criação do próprio emprego, a tempo inteiro e remunerado, e desde que admitido pela natureza jurídica dos 
beneficiários; 
b) Criação de postos de trabalho por conta de outrem, através de contratos de trabalho sem termo celebrados após 
a apresentação da candidatura: 
b.1 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos seis meses no Instituto do Emprego 
e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.); 
b.2 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos dois meses no IEFP, I. P., caso se trate 
de pessoa com idade igual ou inferior a 29 anos ou com idade igual ou superior a 45 anos; 
b.3 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos no IEFP, I. P., independentemente do tempo de 
inscrição, quando se trate de: 
i) Beneficiário de prestação de desemprego; ii) Beneficiário do rendimento social de inserção; iii) Pessoa com 
deficiência e incapacidade; iv) Pessoa que integre família monoparental; v) Pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem 
viva em união de facto se encontre igualmente em situação de desemprego, inscrito no IEFP, I. P.; vi) Vítima de 
violência doméstica; vii) Refugiado; viii) Ex -recluso e aquele que cumpra ou tenha cumprido penas ou medidas 
judiciais não privativas de liberdade em condições de se inserir na vida ativa; ix) Toxicodependente em processo de 
recuperação; x) Pessoa que tenha prestado serviço efetivo em Regime de Contrato, Regime de Contrato Especial ou 
Regime de Voluntariado nas Forças Armadas e que se encontre nas condições previstas no n.º 2 do artigo 22.º do 
Decreto -Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro; xi) Pessoa em situação de sem -abrigo; xii) Vítima de tráfico de seres 
humanos. 
b.4 Criação de postos de trabalho para pessoas que não tenham registos na segurança social como trabalhadores por 
conta de outrem, nem como trabalhadores independentes nos 6 meses anteriores à contratação. 
A dotação indicativa do FSE afeta ao presente concurso é de 181 472,50 euros. 
Os apoios a conceder no âmbito do +CO3SO Emprego Interior são financiados pelo FSE, revestindo a forma de 
subvenção não reembolsável conforme previsto no artigo 12.º do seu regulamento, através de: 
a) Comparticipação integral dos custos diretos com os postos de trabalho criados, englobando a remuneração base, 
acrescida das despesas contributivas da responsabilidade da entidade empregadora, de acordo limites constantes do 
ponto 10 do Aviso de Candidatura; 
b) Uma taxa fixa de 40% sobre os custos referidos na alínea anterior para financiar outros custos associados à criação 
de postos de trabalho. 

*fonte: Aviso n.º  CENTRO-40-2020-70 

Data de Abertura:  

21 de julho 2020 
Data de Encerramento  

18 de novembro 2020 
Mais informação:  

CENTRO-40-2020-70 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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CENTRO 2020 
+CO3SO Emprego  Empreendedorismo Social - BAIXO OESTE 

Beneficiários:  a) As cooperativas; b) As associações mutualistas; c) As misericórdias; d) As fundações; e) As instituições 
particulares de solidariedade social não abrangidas pelas alíneas anteriores; f) As associações com fins altruísticos que atuem 
no âmbito cultural, recreativo, do desporto e do desenvolvimento local; g) As entidades abrangidas pelos subsectores 
comunitário e autogestionário, integrados nos termos da Constituição no sector cooperativo e social; h) Outras entidades 
dotadas de personalidade jurídica, que respeitem os princípios orientadores da economia social 

As candidaturas têm como objetivo a concretização de projetos de empreendedorismo social, na aceção da alínea f) 
do art.º 2.º do Regulamento do +CO3SO Emprego, envolvendo um projeto de índole económico-social e a criação 
líquida de postos de trabalho, no âmbito da modalidade prevista na alínea c) do nº 2 do artigo 1.º do +CO3SO Emprego 
Empreendedorismo Social, incluindo iniciativas do Programa Nacional Radar Social. 
As candidaturas, para serem consideradas elegíveis ao presente concurso, devem demonstrar o seu contributo para 
a prossecução do objetivo específico 9vi.1-“Reforçar a abordagem territorializada da intervenção social com base em 
estratégias locais de desenvolvimento, assentes em parcerias locais” no âmbito da PI 9.6. 
Tipologia das operações 
• projetos de criação de emprego, que decorram de um projeto de empreendedorismo social a concretizar 
No âmbito destes projetos, é passível de financiamento a criação dos seguintes postos de trabalho: 
a) Criação do próprio emprego, a tempo inteiro e remunerado, e desde que admitido pela natureza jurídica dos 
beneficiários; 
b) Criação de postos de trabalho por conta de outrem, através de contratos de trabalho sem termo celebrados após 
a apresentação da candidatura: 
b.1 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos seis meses no Instituto do Emprego 
e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.); 
b.2 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos dois meses no IEFP, I. P., caso se trate 
de pessoa com idade igual ou inferior a 29 anos ou com idade igual ou superior a 45 anos; 
b.3 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos no IEFP, I. P., independentemente do tempo de 
inscrição, quando se trate de: 
i) Beneficiário de prestação de desemprego; ii) Beneficiário do rendimento social de inserção; iii) Pessoa com 
deficiência e incapacidade; iv) Pessoa que integre família monoparental; v) Pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem 
viva em união de facto se encontre igualmente em situação de desemprego, inscrito no IEFP, I. P.; vi) Vítima de 
violência doméstica; vii) Refugiado; viii) Ex -recluso e aquele que cumpra ou tenha cumprido penas ou medidas 
judiciais não privativas de liberdade em condições de se inserir na vida ativa; ix) Toxicodependente em processo de 
recuperação; x) Pessoa que tenha prestado serviço efetivo em Regime de Contrato, Regime de Contrato Especial ou 
Regime de Voluntariado nas Forças Armadas e que se encontre nas condições previstas no n.º 2 do artigo 22.º do 
Decreto -Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro; xi) Pessoa em situação de sem -abrigo; xii) Vítima de tráfico de seres 
humanos. 
b.4 Criação de postos de trabalho para pessoas que não tenham registos na segurança social como trabalhadores por 
conta de outrem, nem como trabalhadores independentes nos 6 meses anteriores à contratação. 
A dotação indicativa do FSE afeta ao presente concurso é de 606 406,24euros. 
Os apoios a conceder no âmbito do +CO3SO Emprego Interior são financiados pelo FSE, revestindo a forma de 
subvenção não reembolsável conforme previsto no artigo 12.º do seu regulamento, através de: 
a) Comparticipação integral dos custos diretos com os postos de trabalho criados, englobando a remuneração base, 
acrescida das despesas contributivas da responsabilidade da entidade empregadora, de acordo limites constantes do 
ponto 10 do Aviso de Candidatura; 
b) Uma taxa fixa de 40% sobre os custos referidos na alínea anterior para financiar outros custos associados à criação 
de postos de trabalho. 

*fonte: Aviso n.º CENTRO-40-2020-63 

Data de Abertura:  

21 de julho 2020 
Data de Encerramento  

18 de novembro 2020 
Mais informação:  

CENTRO-40-2020-63 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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CENTRO 2020 
+CO3SO Emprego  Empreendedorismo Social - ALTO OESTE 

Beneficiários:  a) As cooperativas; b) As associações mutualistas; c) As misericórdias; d) As fundações; e) As instituições 
particulares de solidariedade social não abrangidas pelas alíneas anteriores; f) As associações com fins altruísticos que atuem 
no âmbito cultural, recreativo, do desporto e do desenvolvimento local; g) As entidades abrangidas pelos subsectores 
comunitário e autogestionário, integrados nos termos da Constituição no sector cooperativo e social; h) Outras entidades 
dotadas de personalidade jurídica, que respeitem os princípios orientadores da economia social 

As candidaturas têm como objetivo a concretização de projetos de empreendedorismo social, na aceção da alínea f) 
do art.º 2.º do Regulamento do +CO3SO Emprego, envolvendo um projeto de índole económico-social e a criação 
líquida de postos de trabalho, no âmbito da modalidade prevista na alínea c) do nº 2 do artigo 1.º do +CO3SO Emprego 
Empreendedorismo Social, incluindo iniciativas do Programa Nacional Radar Social. 
As candidaturas, para serem consideradas elegíveis ao presente concurso, devem demonstrar o seu contributo para 
a prossecução do objetivo específico 9vi.1-“Reforçar a abordagem territorializada da intervenção social com base em 
estratégias locais de desenvolvimento, assentes em parcerias locais” no âmbito da PI 9.6. 
Tipologia das operações 
• projetos de criação de emprego, que decorram de um projeto de empreendedorismo social a concretizar 
No âmbito destes projetos, é passível de financiamento a criação dos seguintes postos de trabalho: 
a) Criação do próprio emprego, a tempo inteiro e remunerado, e desde que admitido pela natureza jurídica dos 
beneficiários; 
b) Criação de postos de trabalho por conta de outrem, através de contratos de trabalho sem termo celebrados após 
a apresentação da candidatura: 
b.1 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos seis meses no Instituto do Emprego 
e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.); 
b.2 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos dois meses no IEFP, I. P., caso se trate 
de pessoa com idade igual ou inferior a 29 anos ou com idade igual ou superior a 45 anos; 
b.3 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos no IEFP, I. P., independentemente do tempo de 
inscrição, quando se trate de: 
i) Beneficiário de prestação de desemprego; ii) Beneficiário do rendimento social de inserção; iii) Pessoa com 
deficiência e incapacidade; iv) Pessoa que integre família monoparental; v) Pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem 
viva em união de facto se encontre igualmente em situação de desemprego, inscrito no IEFP, I. P.; vi) Vítima de 
violência doméstica; vii) Refugiado; viii) Ex -recluso e aquele que cumpra ou tenha cumprido penas ou medidas 
judiciais não privativas de liberdade em condições de se inserir na vida ativa; ix) Toxicodependente em processo de 
recuperação; x) Pessoa que tenha prestado serviço efetivo em Regime de Contrato, Regime de Contrato Especial ou 
Regime de Voluntariado nas Forças Armadas e que se encontre nas condições previstas no n.º 2 do artigo 22.º do 
Decreto -Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro; xi) Pessoa em situação de sem -abrigo; xii) Vítima de tráfico de seres 
humanos. 
b.4 Criação de postos de trabalho para pessoas que não tenham registos na segurança social como trabalhadores por 
conta de outrem, nem como trabalhadores independentes nos 6 meses anteriores à contratação. 
A dotação indicativa do FSE afeta ao presente concurso é de . 
Os apoios a conceder no âmbito do +CO3SO Emprego Interior são financiados pelo FSE, revestindo a forma de 
subvenção não reembolsável conforme previsto no artigo 12.º do seu regulamento, através de: 
a) Comparticipação integral dos custos diretos com os postos de trabalho criados, englobando a remuneração base, 
acrescida das despesas contributivas da responsabilidade da entidade empregadora, de acordo limites constantes do 
ponto 10 do Aviso de Candidatura; 
b) Uma taxa fixa de 40% sobre os custos referidos na alínea anterior para financiar outros custos associados à criação 
de postos de trabalho. 

*fonte: Aviso n.º CENTRO-40-2020-62 

Data de Abertura:  

21 de julho 2020 
Data de Encerramento  

18 de novembro 2020 
Mais informação:  

CENTRO-40-2020-62 

 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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Oportunidades que permanecem abertas – Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem 

abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

SI: Projetos Autónomos de 
Formação 

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

SI: Projetos de Formação em 
Processos de Inovação 

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

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

30 de dezembro 2020 SI-B9-2020-16   

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 

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 

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

30 de novembro 2020 Aviso n.º 5133/2020 

Centro 2020:  Apoio À Localização 
De Empresas 

31 de outubro 2020 CENTRO-53-2020-08  

Turismo Fundos: OpenCall202020 30 de setembro 2020 OpenCall202020 

Oportunidades que permanecem abertas –   Alterações 

Medida Data de Encerramento Mais Informação Observações 

Centro 2020:   Operações 
enquadradas em PAMUS - Ações 
de Cariz Intermunicipal 

30 de outubro 2020 CENTRO-06-2020-01 

Foi alterada a data de 
encerramento do Aviso, 

passando de 
30/06/2020 para 

30/10/2020 

https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200205_AAC_10-SI-2020_Proj_Aut_Formacao.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_11-SI-2020
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_16_SI_2020_ADAPTAR_PME
https://www.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
https://www.portugal2020.pt/candidaturas?es=Aberto&order=DataInicio&lc=18&page=2
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n-51332020-apoio-aos-centros-de-recuperacao-para-a-fauna.aspx
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=01
https://www.turismofundos.pt/2020/06/04/call-202020/
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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Centro2020:  Sistema de Apoio a 
Ações Coletivas (SAAC) – 
Promoção do Espírito 
Empresarial 

18 de setembro 2020 CENTRO- 60-2020-03 

Foi alterada a data de 
encerramento do Aviso, 

passando de 
31/07/2020 para 

18/09/2020 

 
Oportunidades que permanecem abertas – Horizonte 2020 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

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 

05 de maio 2020 01 de setembro 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 

Ações Marie Skłodowska-Curie 08 de abril 2020 
09 de setembro 2020 

29 de setembro 2020 

H2020-BBI-JTI-2020 15 de abril 2020 03 de setembro 2020 

Indústrias Competitivas, de Baixo 
Carbono e Circulares 

05 de maio 2020 01 de setembro 2020 

EIC Scalator Pilot 26 de maio 2020 02 de setembro 2020 

Atividade conjunta IMI-ECSEL que 
complementa o projeto Trials @ 
Home IMI 

26 de maio 2020 30 de setembro 2020 

Aprendizagem mútua, ferramentas e 
recursos comuns para regimes 
nacionais / regionais de apoio a 
projetos de inovação de start-ups e 
PMEs 

09 de junho 2020 22 de setembro 2020 

2020-JTI-IMI2-2020-22-single-stage - 
Iniciativa sobre medicamentos 
inovadores 

23 de junho 2020 29 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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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  –  Programa LIFE 

Medida Datas de Encerramento Mais Informação 

Sub-Programa Ambiente 
Informação e Governação 
Ambiental 

06 de outubro 2020 
Life 2020 - Subprograma 

Ambiente 

Sub-Programa Ação 
Climática 

Mitigação das Alterações 
Climáticas 

06 de outubro 2020 

Life 2020 - Subprograma Ação 
Climática 

Adapatação às Alterações 
Climáticas 

06 de outubro 2020 

Informação e Governação 
Climática 

06 de outubro 2020 

Projetos Integrados 06 de outubro 2020 
Life 2020 - Projetos 

Integrados e Assistência 
Técnica 

Oportunidades que permanecem abertas – Europe  Direct Centre 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Seleção Dos Parceiros Para 
A Realização De Atividades 
Europe Direct (2021-2025) 

Em Portugal    

30 de junho 2020 15 de outubro 2020 
  EFC-CIV-2020  

 

Oportunidades que permanecem abertas – Europa Criativa 

Mais informação  Funding & tender opportunities 

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/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-civ-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-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

