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Horizonte 2020 
Aprendizagem mútua e ferramentas e recursos comuns para regimes nacionais / regionais de apoio a projetos 

de inovação de start-ups e PMEs 
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 

Mutual learning and common 
tools and resources for 
national/regional schemes 
supporting innovation projects 
of start-ups and SMEs 

EIC-mutuallearning-2020 09 de junho 2020 22 de setembro 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

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

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 

Restricted Call to maximise 
impact of IMI2 JU objectives 
and scientific priorities 

IMI2-2020-22-01 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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Horizonte 2020 
H2020-JTI-IMI2-2020-23-two-stage - Iniciativa sobre medicamentos inovadores 

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 

Behavioural Model of Factors 
Affecting Patient Adherence 

   IMI2-2020-23-06 23 de junho 2020 29 de setembro 2020 

Shortening the path to Rare 
Disease diagnosis by using 
newborn genetic screening and 
digital technologies 

IMI2-2020-23-05 23 de junho 2020 29 de setembro 2020 

Optimal treatment for patients 
with solid tumours in Europe 
through Artificial Intelligence 

IMI2-2020-23-04 23 de junho 2020 29 de setembro 2020 

A platform for accelerating 
biomarker discovery and 
validation to support 
therapeutics development for 
neurodegenerative diseases   

IMI2-2020-23-03 23 de junho 2020 29 de setembro 2020 

Modelling the impact of 
monoclonal antibodies and 
vaccines on the reduction of 
antimicrobial resistance 

IMI2-2020-23-02 23 de junho 2020 29 de setembro 2020 

Returning Clinical Trial Data to 
study participants within a 
GDPR compliant and approved 
ethical framework 

IMI2-2020-23-01 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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Projetos-Piloto e Ações Preparatórias 
Projeto-piloto: acessibilidade inclusiva na web para pessoas com deficiência cognitiva  

(inclusão na web: acesso para todos) 
Beneficiários:  organizações sem fins lucrativos (privada ou pública);  autoridades públicas; empresas privadas; organizações 
internacionais; universidades e outras instituições de ensino; centros de pesquisa. 

O objetivo dos Projetos-Piloto no âmbito deste aviso é promover o desenvolvimento de ferramentas que apoiam o  
acesso independente e inclusivo a conteúdo e serviços on-line, incluindo transações de consumidores, para pessoas 
com deficiência cognitiva, de modo a cumprir os compromissos da Convenção dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência, a Diretiva de Acessibilidade à Web da UE e a Lei Europeia da Acessibilidade. Estas ferramentas 
beneficiarão todos os usuários, incluindo os cidadãos vulneráveis afetados, por exemplo, por sobrecarga de 
informação, credulidade excessiva, deficiências psicossociais ou velhice. 
As propostas devem abordar, em particular, desafios comuns de acessibilidade que as pessoas com deficiência 
cognitiva encontram em sites ou aplicações móveis, nomeadamente: 
- entrar ou concluir processos de autenticação; 
- inserir dados ou preencher formulários, evitando e corrigindo erros; 
- realizar tarefas em várias fases; 
- utilizar interfaces complexas e padrões de navegação intrincados; 
- processar informações em páginas desordenadas, evitando sobrecarga cognitiva; 
- focar na tarefa em questão, limitando interrupções, lembretes e alterações no conteúdo; 
- parar animações e reproduções automáticas de vídeos ou áudios; 
- compreender texto e gráficos; 
- identificar pontos-chave de páginas longas ou pesadas com base em texto; 
- interpretar e processar informações numéricas, incluindo compreensão de datas; 
- encontrar informação; 
- seguir instruções; 
- procurar ajuda ou suporte 
Atividades elegíveis: 
a) Investigação e desenvolvimento de soluções baseadas em Inteligência Artificial ou outras novas tecnologias para 

automatizar a adaptação, personalização e entrega multimodal de conteúdo de sites e aplicativos móveis de uma 
maneira que facilite a captação e uso de conteúdo e serviços digitais por pessoas com deficiência cognitiva; 

b) Investigação e desenvolvimento de soluções para automatizar a simplificação ou adaptação de ferramentas de 
autoria que pessoas com deficiência cognitiva poderiam usar para criar conteúdo para sites e aplicações móveis; 

c) Investigação e desenvolvimento de soluções para adaptar ferramentas de autoria para criar conteúdo para sites 
e aplicações móveis acessíveis a pessoas com deficiências cognitivas. 

 
Será dada prioridade a propostas que: 
- incorporam expertise de disciplinas relevantes das ciências sociais e humanidades (ciências cognitivas; psicologia; 
estudos sobre deficiência no que diz respeito ao ambiente online); 
- abrangem um amplo espetro de utilizadores e de necessidades do utilizador 
- envolvem pessoas com deficiência cognitiva; 
- desenvolvem soluções gratuitas ou de acesso aberto 
 
A duração máxima dos projetos é de 12 meses. 
O orçamento total destinado aos projetos no âmbito deste aviso é estimado em 800 000€.  
A Comissão Europeia estima financiar entre 2 a 4 propostas.  

*fonte: Aviso COGN-2020 

Data de Abertura:  
02 de junho 2020 

Data de Encerramento  
15 de julho 2020 

Mais informação:  
COGN-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/other/pppa/wp-call/pp-call-document-pppa-cogn-01-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/pppa/wp-call/pp-call-document-pppa-cogn-01-2020_en.pdf
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Projetos-Piloto e Ações Preparatórias 
Desenvolvimento de uma agenda estratégica de investigação, inovação e implementação e de um roteiro para 

alcançar a igualdade total da linguagem digital na Europa até 2030 
Beneficiários:  organização sem fins lucrativos (privada ou pública);  administração pública (nacional, regional, local); indústria e 
empresas privadas; associações profissionais; universidades e outras instituições de ensino; centros e organizações  de pesquisa. 

O objetivo deste Projeto-Piloto é elaborar uma agenda estratégica de investigação sustentável baseada em evidências 
e um roteiro que estabeleça ações, processos, ferramentas e atores para alcançar a igualdade completa da linguagem 
digital de todas as línguas (oficiais ou não) utilizadas na União por meio do uso efetivo das tecnologias da linguagem. 
A agenda de investigação deve aferir o estado atual das tecnologias linguísticas e da igualdade linguística na União e 
desenvolver uma visão detalhada da situação desejada necessária para alcançar a igualdade da linguagem digital. O 
roteiro fornecerá o caminho e os meios necessários para implementar a agenda e para garantir que a igualdade da 
linguagem digital se torne realidade até 2030. 
O projeto selecionado criará uma agenda de investigação que irá: 
1. Mapear os stakeholders e as iniciativas relevantes e estabelecer contato com estes por meio de consultas públicas 
e diálogos; 
2. Mapear tecnologias relevantes, sobretudo baseadas em inteligência artificial, avaliar o seu impacto no cenário 
lingüístico e, em seguida, analisar as condições necessárias para manter e melhorar o conhecimento necessário na 
Europa; 
3. Identificar áreas-chave de pesquisa e lacunas na investigação que precisam de ser ultrapassadas para garantir que 
as tecnologias linguísticas possam superar a divisão linguística; 
4. Definir as diferentes necessidades de tecnologias de idiomas (não apenas tradução automática) em todos os 
setores que compõem o Mercado Único Digital Europeu e nos idiomas usados na EU, nos seus países parceiros e 
sobretudo nos idiomas menos utilizados ou com poucos recursos. 
O Roteiro para alcançar a igualdade da linguagem digital irá definir: 
1. Ferramentas, processos, ações e atores necessários para alcançar a igualdade linguística total para todos os setores 
e  stakeholders interessados na EU, até 2030; 
2. Uma prioritização fundamentada das ações a serem tomadas, com marcos e responsabilidades claras, para garantir 
que o roteiro possa ser seguido com sucesso e concluído a tempo; 
3. Indicadores-chave de desempenho para medir o progresso / sucesso na implementação do roteiro produzido pelo 
projeto; 
4. Como garantir que os conhecimentos e as habilidades para implementar o roteiro permaneçam na União, a fim de 
promover a soberania tecnológica da UE nesta área crítica; 
5. Uma análise de custos dos requisitos de financiamento necessários para garantir que o roteiro possa ser seguido 
com sucesso; 
6. Os stakeholders e atores necessários que têm de estar envolvidos para garantir que até 2030 nenhuma língua 
europeia permaneça em risco de extinção digital. 
 
Atividades Elegíveis: 
Ações de consciencialização e divulgação; ações voltadas para a criação e aprimoramento de redes, bem como o  
intercâmbio de boas práticas; consultas, trabalho de investigação, estudos, análises, projetos de mapeamento e  
atividades de pesquisa; 
 
A duração máxima dos projetos é de 18 meses. 
O orçamento total destinado aos projetos no âmbito deste aviso é estimado em 1 800 000€.  
A Comissão Europeia estima financiar entre 1 proposta. 

*fonte: Aviso LANGEQ-2020 

Data de Abertura:  
11 de junho 2020 

Data de Encerramento  
29 de julho 2020 

Mais informação:  

LANGEQ-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/other/pppa/wp-call/call-fiche_pppa-langeq-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/pppa/wp-call/call-fiche_pppa-langeq-2020_en.pdf
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Europe Direct Centre 
Seleção Dos Parceiros Para A Realização De Atividades Europe Direct (2021-2025) Em Portugal    

Beneficiários:  Um organismo público, tal como município ou outro nível de poder local/regional, um organismo de 
direito privado comprovado, com uma missão de serviço público 

A Comissão Europeia, através da sua Representação em Portugal, publica um convite à apresentação de propostas 
para selecionar parceiros para operacionalizar um EUROPE DIRECT em 2021-2025. 
O convite destina-se a criar pelo menos 1 (um) centro EUROPE DIRECT em cada uma das seguintes regiões/zonas;  
1. NUTS III: Norte – Alto Minho, Cávado e Ave; 2. NUTS III: Norte – Alto Tâmega e Tâmega e Sousa; 3. NUTS III: Norte 
– Douro e Terras de Trás-os-Montes; 4. NUTS III: Norte – Área Metropolitana do Porto; 5. NUTS III: Centro – Região 
de Aveiro e Viseu Dão-Lafões; 6. NUTS III: Centro – Região de Coimbra e Região de Leiria ; 7. NUTS III: Centro – Beiras 
e Serra da Estrela e Beira Baixa; 8. NUTS III: Centro – Oeste, Lezíria do Tejo e Médio Tejo; 9. NUTS III: Área 
Metropolitana de Lisboa ; 10. NUTS III: Alentejo – Alto Alentejo; 11. NUTS III: Alentejo – Alentejo Central e Litoral; 12. 
NUTS III: Alentejo – Baixo Alentejo; 13. NUTS III: Algarve – Algarve; 14. NUTS III: Região Autónoma dos Açores; 15. 
NUTS III: Região Autónoma da Madeira 
Europe Direct — Definição 
O EUROPE DIRECT é um espaço de diálogo pró-ativo e contínuo com os cidadãos para promover o projeto europeu. 
Ao organizar atividades informativas e participativas, o EUROPE DIRECT permite que os cidadãos possam fazer 
escolhas informadas sobre o futuro da UE participando plenamente no processo democrático europeu 
O EUROPE DIRECT ajuda a identificar os aspetos das políticas da UE que são importantes ao nível local e pode adaptar 
mensagens e iniciativas para responder a necessidades locais. Através da organização de atividades de sensibilização 
e de participação dos cidadãos, o EUROPE DIRECT ajuda a preparar o terreno para a consecução das grandes 
prioridades políticas da Comissão e do Parlamento 
Cinco Funções Essenciais 
1)Informação e envolvimento com os cidadãos 
2)Relações com os meios de comunicação social e os multiplicadores locais   
3)Conhecimento sobre temáticas sensíveis da UE ao nível local 
4)A UE nas escolas 
5)Promover uma rede regional de redes 
Prioridades anuais para 2021:  
1. O Pacto Ecológico Europeu; 2. Uma Europa preparada para a era digital; 3. Em 2021, no prazo de um mês a contar 
do início das operações, o parceiro que acolhe um EUROPE DIRECT organizará um evento de promoção que envolva 
os cidadãos e os meios de comunicação social regionais/locais, a fim de divulgar junto da comunidade local a 
existência do EUROPE DIRECT.    
 
O orçamento total destinado ao cofinanciamento de projetos no âmbito do presente convite à apresentação de 
propostas para o primeiro ano de execução (2021) é de 396.000 EUR. 
O montante de cada subvenção anual para os anos 2022-2025 será de 34.200 EUR. 
O montante da subvenção para o ano 2021 será de 22.800 EUR. 
Além disso, haverá uma subvenção pontual adicional em 2021 para a organização de um evento de promoção do 
EUROPE DIRECT no valor de 3.600 EUR. 
 
*fonte:  Aviso ED-PT-2020 

Data de Abertura:  
30 de junho 2020 

Data de Encerramento  
15 de outubro 2020 

Mais informação:  

ED-PT-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/ed-pt-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageStat
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-pt-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageStat
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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. 

Com o presente Aviso pretende-se essencialmente ir ao encontro das necessidades ainda existentes, em particular 
no Serviço Nacional de Saúde, na atual situação epidemiológica provocada pelo SARS-CoV-2 e pela COVID-19, 
equilibrando a oferta nacional de bens e serviços relevantes para esse fim e reforçando a autonomia estratégica do 
país. 
Ao abrigo do presente Aviso apenas têm enquadramento, as candidaturas apresentadas ao Aviso n.º 14/SI/2020, 
afetas ao COMPETE2020, e que não tenham sido selecionadas para financiamento por indisponibilidade orçamental, 
incluindo-se, neste caso, quer as candidaturas com parecer elegível, quer as candidaturas não analisadas. 
Projetos Prioritários: 
A hierarquização é efetuada em primeiro lugar de acordo com a seguinte ordem de prioridades e dentro de cada 
prioridade por ordem decrescente em função do Mérito do Projeto (MP): 
Prioridade 1: Os projetos que tenham como objetivo maioritário a produção dos seguintes bens e serviços 
relevantes no contexto da COVID-19, identificados na candidatura, são ordenados por ordem decrescente em 
função do MP e selecionados até ao limite orçamental definido neste Aviso: 
i. Medicamentos e tratamentos relevantes (incluindo vacinas), seus produtos intermédios, princípios farmacêuticos 
ativos e matérias-primas; 
ii. Ventiladores; 
iii. Testes, ferramentas de recolha e de processamento de dados. 
Prioridade 2: Após a seleção referida na prioridade anterior, caso ainda exista dotação disponível, dar-se-á 
continuidade à seleção dos projetos que tenham como objetivo maioritário a produção dos seguintes bens e 
serviços relevantes no contexto da COVID-19, identificados na candidatura, os quais são ordenados por ordem 
decrescente em função do MP e selecionados até ao limite orçamental definido no Ponto 8 deste Aviso: 
i. Equipamentos hospitalares; 
ii. Dispositivos e equipamentos médicos, destinados à utilização por profissionais de saúde. 
Prioridade 3: Após as duas seleções referidas, caso ainda exista dotação disponível, dar-se-á continuidade à seleção 
dos projetos que tenham como objetivo maioritário a produção dos seguintes bens e serviços relevantes no 
contexto da COVID-19, identificados na candidatura, os quais são ordenados por ordem decrescente em função do 
MP e selecionados até ao limite orçamental definido no Ponto 8 deste Aviso: 
i. Desinfetantes e seus produtos intermédios e matérias-primas químicas necessárias à sua produção; 
ii. Dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual, não destinados à utilização por profissionais de 
saúde 
 
A dotação máxima do Fundo FEDER a conceder no presente concurso é de €75 000 000,00. 
No âmbito do presente Aviso, estabelece-se o valor de 3 milhões de euros como limite máximo da despesa elegível. 
Os apoios a conceder no âmbito deste Aviso são atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável e são 
calculados através da aplicação às despesas consideradas elegíveis de uma taxa de incentivo de 50%; 

*fonte:  Aviso 17/SI/2020 

Data de Abertura:  
18 de junho 2020 

Data de Encerramento  
09 de julho 2020 

Mais informação:  

AAC 17/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_17_SI_2020
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Turismo Fundos 
OpenCall202020 

Beneficiários:  empresas que sejam proprietárias de imóveis afetos à atividade turística ou industrial. 
Admitem-se ainda como destinatários empresas que, sendo ou não proprietárias do imóvel objeto da operação, nele 

desenvolvam ou pretendam vir a desenvolver atividade turística. 

A OpenCall202020 tem como principal objetivo disponibilizar a liquidez que permita, em particular, o investimento 
na adaptação, requalificação, sustentabilidade e modernização dos imóveis afetos à atividade turística ou industrial, 
ou a afetar à atividade turística, incluindo ao nível da eficiência energética e da economia circular, criando as 
condições para um crescimento mais sustentado e gerador de valor por parte das empresas. 
Opção de Compra 
Será facultada, à empresa inquilina, a opção de compra do imóvel, que poderá ser exercida a partir do terceiro ano 
de vigência do arrendamento e até ao termo do prazo do contrato de arrendamento. Em função do enquadramento 
da operação nos fundos imobiliários geridos pela Turismo Fundos, a opção de compra do imóvel poderá ser 
acompanhada ainda da obrigação de compra, no final do prazo do arrendamento. O preço de aquisição do imóvel no 
âmbito do exercício da opção de compra (e caso aplicável, da obrigação de compra), corresponderá ao valor de 
aquisição do mesmo pelo fundo, atualizado de acordo com a variação positiva do índice harmonizado de preços no 
consumidor mensalmente publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, e em qualquer caso limitada a zero quando 
a variação do índice seja negativa. 
Outras Condições Contratuais 
A empresa inquilina tem a obrigação de contratar e assegurar os encargos relativos aos seguros multirriscos e de 
responsabilidade civil, bem como suportar todos os encargos relacionados com o imóvel. 
Em função do enquadramento da operação nos fundos imobiliários geridos pela Turismo Fundos, e enquanto a 
operação se mantiver em vigor, poderá verificar-se a necessidade de formalização de compromissos com a entidade 
proponente, nomeadamente no que respeita à manutenção do nível de emprego, à implementação de medidas de 
sustentabilidade económica, social e ambiental. 
Aplicação do Preço 
Os meios financeiros disponibilizados com a venda do imóvel serão aplicados em investimentos na adaptação, 
requalificação, sustentabilidade e modernização dos imóveis, incluindo em eficiência energética e economia 
circular, admitindo-se, ainda que acessoriamente, investimento em fundo de maneio e liquidação de ónus e 
encargos que incidam sobre o imóvel objeto da operação. Serão privilegiados investimentos que contribuam para a 
sustentabilidade económica, social e ambiental. 
Renda 
A renda anual será paga mensalmente e corresponderá à aplicação de uma taxa sobre o valor da operação entre o 
mínimo de 2,5%, para o caso das operações de imóveis localizados em territórios de baixa densidade, e o máximo 
de 4% para as restantes operações. A renda será atualizada anualmente de acordo com o coeficiente de atualização 
previsto para o arrendamento urbano. 
 
As operações a realizar traduzem-se na aquisição de imóveis, para subsequente arrendamento, até um montante 
máximo de € 5.000.000, através dos fundos de investimento imobiliário geridos pela Turismo Fundos. O preço de 
aquisição corresponderá, no máximo, a 90% da média simples do valor das avaliações do imóvel. 

*fonte:  Aviso Open Call2020 

Data de Abertura:  
22 de junho 2020 

Data de Encerramento  
30 de setembro 2020 

Mais informação:  

OpenCall202020  

 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.turismofundos.pt/2020/06/04/call-202020/
https://www.turismofundos.pt/2020/06/04/call-202020/
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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 PME ao 
contexto da pandemia Covid-19 

30 de junho 2020 SI-B9-2020-16   

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 8.1.5 - 
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 

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 

Fundo Ambiental:  Projetos de 
combate às espécies invasoras 
exóticas aquáticas (jacintos-de-
água)   

19 de junho 2020 Aviso n.º 7778/2020 

Fundo Ambiental:   Saúde de 
Qualidade e Cidades e 
Comunidades Sustentáveis 

19 de junho 2020 Aviso n.º 7779/2020 

Fundo Ambiental:   Produção e 
Consumo Sustentáveis 

19 de junho 2020 Aviso n.º 7777/2020 

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.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.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://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n-77782020-pdf.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-20201/capacitacao-e-sensibilizacao-ambiental/educacao-ambiental--sustentavel/saude-de-qualidade-e-cidades-e-comunidades-sustentaveis.aspx
https://www.fundoambiental.pt/legislacao/-aviso-n-77772020-diario-da-republica-2-serie-n-95-15-de-maio-de-2020-producao-e-consumo-sustentaveis-pdf.aspx
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Fundo Ambiental:   Proteger a Vida 
Terrestre 

19 de junho 2020 Aviso n.º 7780/2020 

Fundo de Transportes:  Apoio a 
ações de curto e médio prazo para 
melhoria da capacitação e do 
sistema de transportes   

30 de junho 2020 Aviso nº 2/2020 

Centro 2020:  Apoio À Localização 
De Empresas 

31 de outubro 2020 CENTRO-53-2020-08  

 

Oportunidades que permanecem abertas –   Alterações 

Medida Data de Encerramento Mais Informação Observações 

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. 

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 

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

26 de março 2020 02 de julho 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 

https://www.fundoambiental.pt/legislacao/-aviso-n-77802020-diario-da-republica-2-serie-n-95-15-de-maio-de-2020-proteger-a-vida-terrestre-pdf.aspx
https://gtatransportes.files.wordpress.com/2020/05/2c2ba-aviso-2020-apoio-a-ac387c395es-de-curto-e-mc389dio-prazo-pub-22-mai-2020.pdf
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=01
http://www2.icnf.pt/portal/fundos/fundo-florestal-permanente/candidatura-2020
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Indústrias Competitivas, de Baixo 
Carbono e Circulares 

05 de maio 2020 01 de setembro 2020 

Segundo aviso para uma 
manifestação de interesse por 
abordagens inovadoras e rápidas 
relacionadas à saúde, para responder 
ao COVID-19 e fornecer resultados 
rápidos para a sociedade, para um 
nível mais alto de preparação dos 
sistemas de saúde 

19 de maio 2020 11 de junho 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 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas – Comissão Europeia  

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

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

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

Oportunidades que permanecem abertas – 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 

Natureza e Biodiversidade 16 de julho 2020 

Life 2020 - Subprograma 
Ambiente 

Ambiente e Eficiência de 
Recursos 

14 de julho 2020 

Informação e Governação 
Ambiental 

06 de outubro 2020 

Sub-Programa Ação 
Climática 

Mitigação das Alterações 
Climáticas 

06 de outubro 2020 
Life 2020 - Subprograma Ação 

Climática 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_344_R_0004&from=PT
https://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
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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 
Assistência técnica 16 de julho 2020 

Oportunidades que permanecem abertas – Erasmus + 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Ação-chave 3 – Apoio à 
reforma das políticas: 
Juventude Europeia Unida 

12 de maio 2020 28 de junho 2020 
Erasmus+ Programme, Key Action 

3 – Support for Policy Reform – 
European Youth Together 

Oportunidades que permanecem abertas – Europa Criativa 

Mais informação  Funding & tender opportunities 

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-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

