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Horizonte 2020:  
Construção de um futuro resiliente às alterações climáticas e de baixo teor de carbono:  Energia Segura, Limpa e 

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

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Positive Energy Districts and 
Neighbourhoods for urban 
energy transitions 

LC-SC3-SCC-2-2020 05 de maio 2020 01 de setembro 2020 

International cooperation with 
Canada on advanced biofuels 
and bioenergy 

LC-SC3-RES-36-2020 05 de maio 2020 01 de setembro 2020 

International Cooperation with 
USA and/or China on 
alternative renewable fuels 
from sunlight for energy, 
transport and chemical storage 

LC-SC3-RES-3-2020 05 de maio 2020 01 de setembro 2020 

International cooperation with 
Japan for Research and 
Innovation on advanced 
biofuels and alternative 
renewable fuels   

  LC-SC3-RES-25-2020 05 de maio 2020 01 de setembro 2020 

Geological Storage Pilots    LC-SC3-NZE-6-2020 05 de maio 2020 01 de setembro 2020 

Integrated local energy systems 
(Energy islands): International 
cooperation with India 

LC-SC3-ES-13-2020 05 de maio 2020 01 de setembro 2020 

European Energy and Climate 
Modelling Forum (2020-2024) 

LC-SC3-CC-7-2020 05 de maio 2020 01 de setembro 2020 

Social Sciences and Humanities 
(SSH) aspects of the Clean-
Energy Transition 

LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020 05 de maio 2020 01 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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Horizonte 2020:  
Indústrias Competitivas, de Baixo Carbono e Circulares 

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 

Low carbon industrial 
production using CCUS 

LC-SC3-NZE-5-2020 05 de maio 2020 01 de setembro 2020 

Industrial (Waste) Heat-to-
Power conversion 

LC-SC3-CC-9-2020 05 de maio 2020 01 de setembro 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
Segundo aviso para 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 

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 

Networking of existing EU and 
international cohorts of 
relevance to COVID-19 

  SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E 19 de maio 2020 11 de junho 2020 

Pan-European COVID-19 
cohorts 

   SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D 19 de maio 2020 11 de junho 2020 

Behavioural, social and 
economic impacts of the 
outbreak response 

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C 19 de maio 2020 11 de junho 2020 

Medical technologies, Digital 
tools and Artificial Intelligence 
(AI) analytics to improve 
surveillance and care at high 
Technology Readiness Levels 
(TRL) 

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B 19 de maio 2020 11 de junho 2020 

Repurposing of manufacturing 
for vital medical supplies and 
equipment. 

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A 19 de maio 2020 11 de junho 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:  
EIC Scalator Pilot 

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 

EIC Scalator Pilot EIC-EICScalatorPilot-2020 26 de maio 2020 02 de setembro 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
Atividade conjunta IMI-ECSEL que complementa o projeto Trials @ Home IMI 

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 

IMI-ECSEL Joint Activity 
Trials@Home   

ECSEL-2020-3-IMI-ECSEL 26 de maio 2020 30 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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 Erasmus + 
Ação-chave 3 – Apoio à reforma das políticas 

Juventude Europeia Unida 
Beneficiários: Organização sem fins lucrativos que trabalha na área da juventude (ONG da juventude) estabelecida num país do 
programa Erasmus +. 
As seguintes organizações podem participar nas propostas como parceiros: - organizações sem fins lucrativos (privadas ou 
públicas) e ONGs (incluindo ONGs europeias da juventude) que trabalham na área da juventude; autoridades públicas (nacionais, 
regionais, locais) estabelecidas num país do programa Erasmus +. 

 Os projetos “Juventude Europeia Unida" visam criar redes que promovam parcerias regionais, a serem executadas 
em estreita cooperação com jovens de toda a Europa (países do programa Erasmus +). As redes organizariam 
intercâmbios, promoveriam formação (por exemplo, para jovens líderes) e permitiriam aos jovens desenvolver 
projetos conjuntos que poderiam ser feitos por meio de atividades físicas e online. 
A "Juventude Europeia Unida" procura apoiar iniciativas de, pelo menos, cinco organizações de jovens de cinco países 
elegíveis do programa Erasmus + para partilharem as suas idéias sobre a UE, incentivarem uma participação cívica 
mais ampla e ajudarem a promover um senso de cidadania europeia. A iniciativa visa reunir jovens europeus de toda 
a Europa; Leste, Oeste, Norte e Sul. 
Este ano, as prioridades temáticas são a promoção dos Objetivos da Juventude da UE n.ºs 3, 4 e 10, ou seja, 
'Sociedades Inclusivas', 'Diálogo Informativo e Construtivo' e 'Europa Sustentável e Verde', conforme referido no 
anexo 3 da “Estratégia Europeia para a Juventude 2019-2027”. 
À luz da pandemia do COVID-19, é necessária uma resposta imediata para mitigar o seu impacto socioeconómico, 
incluindo capacitação e medidas específicas para lidar com a recuperação da crise do Covid-19 no setor da juventude. 
Deste modo, as redes de juventude poderiam considerar formas de promover solidariedade e inclusão, que coincidem 
com os desafios relacionados às competências digitais e estilos de vida sustentáveis. 
Objetivos Específicos: 
a) Promoção e desenvolvimento de uma cooperação mais estruturada, on-line e off-line, entre diferentes 
organizações de jovens para construir ou fortalecer parcerias com foco na solidariedade e participação democrática 
inclusiva de todos, 
b) Organizações juvenis envolvidas em iniciativas para incentivar os jovens a participar no processo democrático e na 
sociedade através da organização de formações, a demonstração de pontos em comum entre jovens europeus e 
incentivando a discussão e o debate sobre sua ligação com a UE, os seus valores e fundamentos democráticos, 
nomeadamente dando uma voz ativa para os jovens no âmbito do processo de recuperação do Covid-19; 
c) Promover a participação de grupos de jovens sub-representados na política, organizações de jovens e outras 
organizações da sociedade civil, envolvendo jovens mais vulneráveis e socioeconomicamente desfavorecidos; novas 
formas de capacitar as organizações de jovens para lidar com a crise do Covid-19 e suas consequências, apoiando 
formas inovadoras de cooperação e criação, desenvolvimento e gestão de redes.  
As atividades de mobilidade em grande escala para os jovens devem constituir um componente essencial dos projetos 
“Juventude Europeia Unida”. Essa mobilidade deve oferecer intercâmbios transfronteiriços e oportunidades de 
formação não formais ou informais para jovens de toda a Europa (Leste, Oeste, Norte e Sul), que podem ser 
preparados e apoiados através de fóruns on-line para apoiar os objetivos deste aviso.  
 
A dotação total destinada ao cofinanciamento de projetos no âmbito deste convite à apresentação de propostas  é 
estimado em € 5.000.000. 
A contribuição financeira da UE é, no mínimo de € 100.000  e não pode exceder os €500.000. Limitado a uma taxa 
máxima de cofinanciamento de 80% dos custos totais elegíveis do projeto. 
A Agência espera financiar 10 a 15 propostas. 

*fonte: aviso n.º EACEA/10/2020 

Data de Abertura:  
12 de maio 2020 

Data de Encerramento  
28 de junho 2020 

Mais informação:  
Erasmus+ Programme, Key Action 3 – Support for Policy 

Reform – European Youth Together 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
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Fundo Ambiental   
Projetos de combate às espécies invasoras exóticas aquáticas (jacintos-de-água)   

Beneficiários:  Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.; Municípios; Juntas de freguesia 
Os beneficiários podem, caso o entendam, estabelecer parcerias com as Associações de Regantes ou Beneficiários de 
Aproveitamentos Hidroagrícolas, os proprietários e agentes do setor privado e do setor empresarial do Estado, como seja a EDIA 
– Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., pessoas singulares ou coletivas, que detenham a seu cargo a 
gestão dos territórios onde os projetos serão desenvolvidos. 

É objetivo geral do presente Aviso apoiar projetos que visem o controlo, a contenção ou a erradicação da espécie 
exótica invasora jacinto-de-água (Eichhornia crassipes), em associação ou não com outras espécies exóticas invasoras 
aquáticas, como sejam as ervas-pinheirinhas (Myriophyllum aquaticum, M. brasiliensis e M. heterophyllum), a 
elódeaafricana (Lagarosiphon major) e a azola (Azolla filiculoides), à escala da bacia ou sub-bacia hidrográfica. 
 
São objetivos específicos do presente Aviso: 
a) apoiar a Elaboração e implementação de planos de ação locais para o controlo, contenção ou erradicação de 

jacinto-deágua (Eichhornia crassipes), em associação ou não com outras espécies exóticas invasoras aquáticas, 
como sejam as ervas-pinheirinhas (Myriophyllum aquaticum, M. brasiliensis e M. heterophyllum), a elódea-
africana (Lagarosiphon major) e a azola (Azolla filiculoides), à escala da bacia ou sub-bacia hidrográfica, 
alicerçados no modelo definido pelo ICNF, I.P. para a elaboração destes planos de ação.  

b) aquisição de equipamento para o controlo, a contenção ou a erradicação de jacinto-de-água (Eichhornia 
crassipes), em associação ou não com outras espécies exóticas invasoras aquáticas. 

São elegíveis as candidaturas localizadas em Portugal continental, que abranjam os troços dos cursos de água ou 
subbacias hidrográficas consideradas prioritárias, nomeadamente localizadas nas seguintes bacias hidrográficas: rio 
Cávado, rio Ave, rio Douro, rio Lima, rio Cértima e Pateira de Fermentelos, rio Águeda, rio Vouga, Lagoa, Canal e 
Barrinha de Mira, Vala Real, rio Mondego, rio Alviela, rio Sorraia, rio Guadiana e rio Sado, e ainda outros cursos de 
água ou sub-bacias onde se considerem urgentes as intervenções previstas. 
As candidaturas têm de concluir a respetiva execução material até 31 de dezembro de 2020.   
 
A dotação máxima afeta ao presente Aviso é de € 200.000 
A taxa máxima de cofinanciamento é de até 85%, incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com financiamento 
limitado a € 75.000 por projeto.   

*fonte: aviso n.º 7778/2020 

Data de Abertura:  
12 de maio 2020 

Data de Encerramento  
19 de junho 2020 

Mais informação:  
Aviso n.º 7778/2020 

 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n-77782020-pdf.aspx
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Fundo Ambiental   
Saúde de Qualidade e Cidades e Comunidades Sustentáveis 

Beneficiários:  Administração direta, indireta e autónoma; Setor Empresarial do Estado e Local; Estabelecimentos de ensino; 
Universidades e Institutos Politécnicos; Centros de Investigação; Empresas independentemente da sua forma jurídica; 
Associações e Fundações; Organizações Não-Governamentais de Ambiente e equiparadas. 

As iniciativas a desenvolver no quadro do presente Aviso devem prosseguir os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) «3. Saúde de qualidade» e «11. Cidades e comunidades sustentáveis», nos domínios da promoção 
da qualidade do ar e da redução do ruído ambiente, recorrendo à colaboração entre agentes de Educação Ambiental, 
fomentando sinergias e otimizando recursos disponíveis. 
Pretende-se promover operações (programas, projetos, ações) de Educação Ambiental, incentivando a sua replicação 
por outros agentes ou regiões e fomentar a criação de parcerias como forma de promover a cidades e comunidades 
sustentáveis e um maior cuidado com a saúde dos seus habitantes. 
As operações a apoiar devem contemplar iniciativas imateriais com abordagem inovadora e impacto reconhecido no 
domínio da Educação Ambiental, no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3. Saúde de 
qualidade e 11. Cidades e comunidades sustentáveis, com o objetivo de desenvolver uma sociedade mais consciente 
para a necessidade de melhorar a qualidade do ar e reduzir a poluição sonora, nomeadamente através de projetos 
que contribuam para: 
• Reduzir o impacto ambiental negativo das atividades económicas, das deslocações pendulares e do setor dos 
transportes na qualidade do ar e no ruído ambiente; 
• Promover a gestão ambientalmente sustentável dos produtos químicos, dos resíduos e dos equipamentos 
domésticos e industriais, entre outros, de modo a reduzir a sua libertação de partículas poluentes para o ar, 
minimizando os impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente; 
• Prestar informação relevante aos cidadãos e aumentar a sua consciência ambiental e realçar o seu papel na 
promoção de um desenvolvimento sustentável, em aspetos como a qualidade do ar e o ruído ambiente. 
As tipologias abrangidas pelo presente Aviso são as seguintes: 
• Participação ativa do público (por exemplo, atividades de educação-ação, concursos de ideias); 
• Formação e capacitação, com efeito multiplicador e que potenciem a disseminação do conhecimento;  
• Sensibilização ambiental (excluindo campanhas publicitárias); 
• Participação passiva do público (por exemplo, exposições, materiais didáticos, guias práticos digitais, planos de 
sustentabilidade, conferências/seminários). 
A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Aviso é de € 500.000. 
As taxas máximas de cofinanciamento são: 
a)  70% incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com cofinanciamento limitado a € 50.000 por candidatura 

para Administração direta, indireta e autónoma; Setor Empresarial do Estado e Local; Estabelecimentos de 
ensino; Universidades e Institutos Politécnicos; Centros de Investigação; Empresas independentemente da sua 
forma jurídica; Associações e Fundações 

b) 95% incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com cofinanciamento limitado a € 50.000 por candidatura 
para Organizações Não-Governamentais de Ambiente e equiparadas. 
 

*fonte: aviso n.º7779/2020 

Data de Abertura:  
15 de maio 2020 

Data de Encerramento:  
19 de junho 2020 

Mais informação:  
Aviso n.º 7779/2020 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.fundoambiental.pt/avisos-20201/capacitacao-e-sensibilizacao-ambiental/educacao-ambiental--sustentavel/saude-de-qualidade-e-cidades-e-comunidades-sustentaveis.aspx
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Fundo Ambiental   
Produção e Consumo Sustentáveis 

Beneficiários:  Administração direta, indireta e autónoma; Setor Empresarial do Estado e Local; Estabelecimentos de ensino; 
Universidades e Institutos Politécnicos; Centros de Investigação; Empresas independentemente da sua forma jurídica; 
Associações e Fundações; Organizações Não-Governamentais de Ambiente e equiparadas. 

As operações a apoiar através deste aviso devem contemplar iniciativas imateriais com abordagem inovadora e 
impacto reconhecido no domínio da Educação Ambiental, no âmbito do ODS 12. Produção e consumo sustentáveis, 
com o objetivo de desenvolver uma sociedade mais consciente para a produção e consumo sustentável, assegurando 
a redução, reutilização, remanufactura e reciclagem de produtos e materiais que chegam ao fim do seu ciclo de vida, 
garantindo ao mesmo tempo uma menor dependência da extração e importação de matérias-primas e convertendo 
o sistema de produção e consumo numa economia circular, nomeadamente através de projetos que contribuam para: 
• Alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais, nomeadamente aumentando a reutilização 
de águas residuais tratadas, recorrendo a iniciativas e campanhas que visem aumentar a confiança na utilização deste 
recurso e que promovam a água para reutilização como uma importante origem de água e que sensibilizem a 
população para a importância de assegurar o uso eficiente da água, como forma de garantir um alívio dos usos 
competitivos e diminuir os conflitos no uso da água em zonas com escassez de água; 
• Promover o aproveitamento de subprodutos do tratamento de água, em particular as lamas para valorização 
energética e dos solos; 
• Reduzir o desperdício de alimentos pelo retalho, pelo consumidor e ao longo das cadeias de produção e 
abastecimento; 
• Promover a gestão ambientalmente saudável dos produtos químicos e de todos os resíduos, ao longo de todo o 
ciclo de vida, e a redução da sua libertação para o ar, água e solo, minimizando os impactos negativos sobre a saúde 
humana e o meio ambiente; 
• Reduzir substancialmente a geração de resíduos, através da prevenção, redução, reciclagem e reutilização e 
produtos e materiais; 
• Prestar informação relevante aos cidadãos e aumentar a sua consciência ambiental e realçar o seu papel no 
promoção de um desenvolvimento sustentável, em aspetos como a explicação das faturas dos serviços de águas e 
resíduos, os boletins trimestrais de análises à qualidade da água para consumo humano, os impactos das descargas 
no saneamento de objetos ou materiais não adequados ao tratamento de águas residuais ou a deposição incorreta 
de resíduos nos equipamentos de recolha; 
• Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais; 
• Desenvolver e implementar ferramentas para monitorizar os impactos do desenvolvimento sustentável para o 
turismo sustentável na criação de emprego e na promoção da cultura e dos produtos locais. 
As tipologias abrangidas pelo presente Aviso são as seguintes: 
• Participação ativa do público (por exemplo, atividades de educação-ação, concursos de ideias); 
• Formação e capacitação, com efeito multiplicador e que potenciem a disseminação do conhecimento;  
• Sensibilização ambiental (excluindo campanhas publicitárias); 
• Participação passiva do público (por exemplo, exposições, materiais didáticos, guias práticos digitais, planos de 
sustentabilidade, conferências/seminários). 
A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Aviso é de € 500.000. 
As taxas máximas de cofinanciamento são: 
c)  70% incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com cofinanciamento limitado a € 50.000 por candidatura 

para Administração direta, indireta e autónoma; Setor Empresarial do Estado e Local; Estabelecimentos de 

ensino; Universidades e Institutos Politécnicos; Centros de Investigação; Empresas independentemente da sua 

forma jurídica; Associações e Fundações 

d) 95% incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com cofinanciamento limitado a € 50.000 por candidatura 

para Organizações Não-Governamentais de Ambiente e equiparadas. 

*fonte: aviso n.º7777/2020 

Data de Abertura:  
15 de maio 2020 

Data de Encerramento: 
19 de junho 2020 

Mais informação:  
Aviso n.º 7777/2020 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
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 

Beneficiários:  Administração direta, indireta e autónoma; Setor Empresarial do Estado e Local; Estabelecimentos de ensino; 
Universidades e Institutos Politécnicos; Centros de Investigação; Empresas independentemente da sua forma jurídica; 
Associações e Fundações; Organizações Não-Governamentais de Ambiente e equiparadas. 

As iniciativas a desenvolver no quadro do presente Aviso devem prosseguir o eixo temático Valorizar o Território, no 
seu tema valores naturais (património natural) e focar-se no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) «15. 
Proteger a vida terrestre», recorrendo à colaboração entre agentes de Educação Ambiental, fomentando sinergias e 
otimizando recursos disponíveis. 
Pretende-se, assim, promover operações (programas, projetos, ações) de Educação Ambiental, incentivando a sua 
replicação por outros agentes ou em distintas regiões e fomentar a criação de parcerias como forma de promover a 
valorização do território. 
As operações a apoiar devem contemplar iniciativas imateriais com abordagem inovadora e impacto reconhecido no 
domínio da Educação Ambiental, relativo ao seu eixo temático Valorizar o Território e alinhado com o ODS «15. 
Proteger a vida terrestre», que fomentem uma cultura cívica que valorize e património natural português e que 
permita à sociedade viver de forma sustentável com os recursos naturais dentro dos limites do Planeta, considerando 
as seguintes áreas chave: 
• Património natural como um ativo estratégico: biodiversidade (espécies, habitats, ecossistemas) e geodiversidade; 
• Papel dos serviços prestados pelos ecossistemas. 
As tipologias abrangidas pelo presente Aviso são as seguintes: 
• Participação ativa do público (por exemplo, atividades de educação-ação, concursos de ideias); 
• Formação e capacitação, com efeito multiplicador e que potenciem a disseminação do conhecimento;  
• Sensibilização ambiental (excluindo campanhas publicitárias); 
• Participação passiva do público (por exemplo, exposições, materiais didáticos, guias práticos digitais, planos de 
sustentabilidade, conferências/seminários). 
A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Aviso é de € 500.000. 
As taxas máximas de cofinanciamento são: 
e)  70% incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com cofinanciamento limitado a € 50.000 por candidatura 

para Administração direta, indireta e autónoma; Setor Empresarial do Estado e Local; Estabelecimentos de 
ensino; Universidades e Institutos Politécnicos; Centros de Investigação; Empresas independentemente da sua 
forma jurídica; Associações e Fundações 

f) 95% incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com cofinanciamento limitado a € 50.000 por candidatura 
para Organizações Não-Governamentais de Ambiente e equiparadas. 
 

*fonte: aviso n.º7780/2020 

Data de Abertura:  
15 de maio 2020 

Data de Encerramento:  
19 de junho 2020 

Mais informação:  
Aviso n.º 7780/2020 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
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
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Sistema De Incentivos (ADAPTAR PME) 
Sistema de Incentivos à adaptação da atividade das PME ao contexto da pandemia Covid-19 

Beneficiários: PME (micro,pequenas e médias empresas) de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 

O objetivo deste concurso consiste na criação de um instrumento de política pública de apoio direto ao investimento 
na qualificação de processos, organizações, produtos e serviços das PME, nomeadamente na adaptação dos seus 
estabelecimentos, métodos de organização do trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores , às novas 
condições do contexto da doença COVID 19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das 
recomendações das autoridades competentes 
Este aviso de concurso enquadra-se no âmbito da Prioridade de Investimento (PI) 3.3 “Concessão de apoios à criação 
e ao alargamento de capacidades avança das de desenvolvimento de produtos e serviços”. 
São elegíveis as operações inseridas em todas as atividades económicas, com exceção das que integrem: 
a) O setor da pesca e da aquicultura; 
b) O setor da produção agrícola primária e florestas; 
c) O setor da transformação e comercialização de produtos agrícolas constantes do Anexo I do Tratado de 
Funcionamento da União Europeia, publicado no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) de 7 de junho de 2016 e 
transformação e comercialização de produtos florestais; 
d) Os projetos que incidam nas seguintes atividades previstas na CAE (Classificação Portuguesa de Atividades 
Económicas, revista pelo Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de Novembro – CAE Rev.3): 
i. Financeiras e de seguros – divisões 64 a 66; 
ii. Defesa – subclasses 25402 e 30400; 
iii. Lotarias e outros jogos de aposta – divisão 92. 
Os projetos a selecionar no presente concurso têm de apresentar uma despesa elegível total no máximo até 40 mil 
euros e um mínimo de despesa elegível total de 5 mil euros. 
São elegíveis os seguintes  custos de investimento:  
a) Custos com a reorganização e adaptação de locais de trabalho e/ou alterações de lay out , que permitam 

implementar as orientações e boas práticas das autoridades competentes no contexto da doença COVID 19 , 
medidas de higiene, segurança e distanciamento físico; 

b) Aquisição e instalação de equipamentos de higienização e de dispensa automática de desinfetantes; 
c) Aquisição e instalação de dispositivos de pagamento automático, incluindo os que utilizem tecnologia contactless 
d)  Aquisição e instalação de outros dispositivos de controlo e distanciamento físico; 
e) Custos com a aquisição e colocação de informação e orientação aos colaboradores e ao público, incluindo 

sinalização vertical e horizontal, no interior e exterior dos espa ços 
f) Contratação de serviços de desinfeção das instalações, por um período máximo de 6 meses; 
g) Aquisição de serviços de consultoria especializada para o redesenho do lay out das instalações e para a elaboração 

de planos de contingência empresarial e m anuais de boas práticas; 
h) Aquisição de serviços de consultoria especializada para a adaptação do modelo de negócio aos novos desafios do 

contexto subsequente à pandemia da doença COVID 19 
i) Custos iniciais associados à domiciliação de aplicações, adesão inicial a plataformas eletrónicas, subscrição inicial 

de aplicações em regimes de « software as a service », criação e publicação inicial de novos conteúdos eletrónicos, 
bem como a inclusão ou catalogação em diretórios ou motores de busca; 

j)  Despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou revisores oficiais de contas, na validação da despesa 
dos pedidos de pagamento , as quais não serão imputáveis à calendarização do projeto por implica r a sua 
realização em data posterior à conclusão financeira do projeto. 

As despesas elegíveis podem ser financiadas pelo FEDER, a uma taxa de 50%. 
A dotação orçamental global indicativa do FEDER afeta ao presente concurso é de 50 milhões de euros, 
correspondendo 10 milhões ao Programa Operacional do Centro, sendo que 3 milhões são para territórios do interior 
e 7 milhões para outros territórios. 

*fonte: aviso n.º  SI-B9-2020-16   

Data de Abertura:  
15 de maio 2020 

Data de Encerramento: 
30 de junho 2020 

Mais informação:  
SI-B9-2020-16   

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_16_SI_2020_ADAPTAR_PME
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Sistema De Incentivos (ADAPTAR MICROEMPRESAS) 
Sistema de Incentivos à adaptação da atividade das Microempresas ao contexto da  

pandemia Covid-19 
Beneficiários:  microempresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica 

O presente concurso destina-se à adaptação da atividade das empresas ao novo contexto criado pela COVID-19, de 
modo a que o plano de desconfinamento em curso ocorra de forma segura e que dê confiança aos cidadãos. 
São elegíveis os projetos inseridos em todas as atividades económicas, com exceção das que integrem:  
a) O setor da pesca e da aquicultura;  
b) O setor da produção agrícola primária e florestas;  
c) O setor da transformação e comercialização de produtos agrícolas constantes do anexo I do Tratado de 
Funcionamento da União Europeia e transformação e comercialização de produtos florestais;  
d) Os projetos que incidam nas seguintes atividades previstas na Classificação Portuguesa de Atividades Económicas, 
revista pelo Decreto -Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro, na sua redação atual:  
i) Financeiras e de seguros — divisões 64 a 66; 
ii) Defesa — subclasses 25402 e 30400;  
iii) Lotarias e outros jogos de aposta — divisão 92. 
O projeto tem de ter por objetivo a realização de um investimento de valor em despesa elegível superior ou igual a 
500 euros e inferior a 5.000 euros. 
São elegíveis as seguintes despesas realizadas a partir do dia 18 de março de 2020: 
a) Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para um período máximo de seis meses para 
utilização pelos trabalhadores e clientes em espaços com atendimento ao público, nomeadamente, máscaras, luvas, 
viseiras e outros; 
b) Aquisição e instalação de equipamentos de higienização e de dispensa automática de desinfetantes, bem como 
respetivos consumíveis, para um período máximo de seis meses, nomeadamente solução desinfetante; 
c) Contratação de serviços de desinfeção das instalações por um período máximo de seis meses; 
d) Aquisição e instalação de dispositivos de pagamento automático, abrangendo os que utilizem tecnologia 
contactless, incluindo os custos com a contratação do serviço para um período máximo de seis meses; 
e) Custos iniciais associados à domiciliação de aplicações, adesão inicial a plataformas eletrónicas, subscrição inicial 
de aplicações em regimes de "software as a service", criação e publicação inicial de novos conteúdos eletrónicos, bem 
como a inclusão ou catalogação em diretórios ou motores de busca; 
f) Reorganização e adaptação de locais de trabalho e de lay-out de espaços às orientações e boas práticas do atual 
contexto, designadamente, instalação de portas automáticas, instalação de soluções de iluminação por sensor, 
instalação de dispensadores por sensor nas casas de banho, criação de áreas de contingência, entre outros; 
g) Isolamento físico de espaços de produção ou de venda ou prestação de serviços, designadamente, instalação de 
divisórias entre equipamentos, células de produção, secretárias, postos ou balcões de atendimento; 
h) Aquisição e instalação de outros dispositivos de controlo e distanciamento físico; 
i) Custos com a aquisição e colocação de informação e orientação aos colaboradores e ao público, incluindo 
sinalização vertical e horizontal, no interior e exterior dos espaços; 
j) Despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou revisores oficiais de contas, na validação da despesa 
dos pedidos de pagamento. 
Os apoios são atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável, sendo aplicada uma taxa de apoio de 80%. 
A dotação afeta ao presente concurso é de 50 milhões de euros. 
*fonte: aviso n.º ADAPT-99-2020-01 

Data de Abertura:  
15 de maio 2020 

Data de Encerramento:  
30 de dezembro 2020 

Mais informação: 
ADAPT-99-2020-01 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/ADAPTAR_MICRO
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Fundo de Transportes   
Apoio a ações de curto e médio prazo para melhoria da capacitação e do sistema de transportes   

No âmbito do presente Aviso são elegíveis as ações promovidas por entidades elegíveis, enquadráveis nas seguintes 
áreas temáticas de apoio: 

A - Desenvolvimento e aquisição de sistemas de monitorização e gestão de contratos 

Beneficiários: comunidades intermunicipais 
Ações: desenvolvimento, aquisição e implementação de:   
i.Sistemas automáticos de transferência da informação operacional por parte dos operadores;  
ii. Modelos e sistemas de apoio à organização e tratamento de informação;  
iii.  Aquisição e instalação de hardware e software de suporte a sistemas de informação geográfica, de modelação, 
análise de redes orientados para a gestão dos contratos;   
iv.  Ações de formação em matérias de modelação, análise de redes e gestão de contratos;   
v.  Outras ações indispensáveis à implementação de sistemas de acompanhamento, monitorização e gestão dos 
contratos. 

B - Aquisição e renovação de sistemas de bilhética 

Beneficiários: comunidades intermunicipais, municípios, serviços municipalizados e operadores públicos municipais, 
operadores públicos e privados,  
Ações: desenvolvimento, aquisição e instalação de equipamentos:    
i.  O desenvolvimento de estudos para a implementação de sistemas tarifários integrados e/ou multimodais;  
ii.  Adaptação, renovação ou modernização de sistemas de bilhética que visem promover a integração tarifária e a 
multimodalidade;  
iii.  Aquisição e instalação de dispositivos de vendas de títulos de transporte que permitam melhorar e/ou ampliar a 
rede de vendas;  
iv.  Aquisição e instalação de equipamentos embarcados de venda e validação dos títulos de transportes; 
v.  Aquisição, desenvolvimento ou melhoria de hardware e software dos sistemas centrais de bilhética dos 
operadores;  
vi.  Ações de formação estritamente inerentes aos projetos a desenvolver.  
 

C - Implementação de sistemas e aplicações de informação ao público 

Beneficiários: comunidades intermunicipais, municípios, serviços municipalizados e operadores públicos municipais, 
operadores públicos e privados e associações de operadores de transporte em táxi 
Ações: aquisição e instalação de equipamentos ou sistemas de recolha e disponibilização da informação:   
i.  Sistemas e aplicações com funcionalidades diversas de serviço e interação com o público que permitam a 
desmaterialização de processos, um atendimento mais ágil e eficaz (e.g. perdidos e achados, pedidos de justificação 
de faltas por atrasos, lembretes para horas de embarque preferenciais, reclamações / sugestões);  
ii.  Sistemas «dinâmicos» de informação ao público, que incluam designadamente: − Equipamentos de recolha de 
informação, incluindo a bordo; − Informação em tempo real nas paragens, a bordo dos veículos, em pontos 
estratégicos da rede ou em meios digitais; −  Disponibilização de portais de mobilidade, motores de pesquisa de 
caminhos, cálculo de tempo e custo de viagem, entre outros; − Notificações de perturbações na rede;  
iii.  Sistemas «estáticos» de informação ao público, designadamente: − Consulta dos mapas de rede, horários, 
tarifários; − Divulgação de informação diversa sobre a oferta de transporte.  
iv.  Desenvolvimento de aplicações inerentes à implementação de plataformas eletrónicas da oferta e da procura de 
transporte em táxi, incluindo os desenvolvimentos necessários à integração e interoperabilidade com outros 
sistemas de reserva.  

D - Promoção de modos complementares de mobilidade 

Beneficiários: municípios, comunidades intermunicipais e operadores públicos e privados  
Ações: 
i.  Aquisição e instalação de equipamentos de apoio ao uso da bicicleta em interfaces de transportes, terminais 
rodoviários, fluviais e ferroviários ou noutros pontos notáveis da rede de transportes públicos, designadamente 
estacionamento de bicicletas e cacifos de apoio a «ciclistas»; 
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ii.  Ações que visem a melhoria da segurança e atratividade no uso da bicicleta, por delimitação de faixas ou pistas 
cicláveis, com diferenciação das zonas de circulação dos modos motorizados através de sinalização vertical e 
horizontal, coloração diferenciada do pavimento e estruturas «pop-up» de rápida montagem e desmontagem;  
iii.  Apoiar a adaptação de frotas de transporte público para possibilitar o transporte de bicicletas. 

E - Apoio à implementação de sistemas de transporte flexível 

Beneficiários: comunidades intermunicipais 
Ações: 
i. Desenvolvimento e implementação de aplicações e / ou plataformas informáticas para gestão dos pedidos, 
organização dos serviços e definição / otimização dos percursos.  
ii. Estudos e modelos de configuração e otimização de percursos, incluindo definição dos percursos diários, da 
localização das paragens e do número e capacidade dos veículos; 
iii. Estudos de avaliação económico-financeira dos projetos, incluindo a definição das necessidades de financiamento 
para operacionalização do serviço, em função das caraterísticas do serviço e respetivas tarifas. 

A dotação financeira do presente Aviso é de 1060 mil euros 
A taxa de comparticipação é de 75% das despesas elegíveis no caso das autoridades de transportes e de 50% no 
caso dos operadores de transportes. 
 
  

*fonte: aviso n.º 2/2020 

Data de Abertura:  
22 de maio 2020 

Data de Encerramento  
30 de junho de 2020 

Mais informação:  
Aviso nº 2/2020 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://gtatransportes.files.wordpress.com/2020/05/2c2ba-aviso-2020-apoio-a-ac387c395es-de-curto-e-mc389dio-prazo-pub-22-mai-2020.pdf
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Centro 2020 
Apoio À Localização De Empresas 

Beneficiários:   Municípios, as Empresas Municipais e as Associações de Municípios 

O presente aviso de concurso para apresentação de candidaturas visa os investimentos em áreas de acolhimento 
empresarial mapeadas, prosseguindo o objetivo de capacitar e melhorar as condições de instalação de empresas, 
bem como potenciar economias de aglomeração e de rede com impacto na competitividade das PME’s 
São suscetíveis de apoio os projetos de investimentos em infraestruturas e equipamentos para criação ou expansão 
de infraestruturas de localização empresarial, nos casos em que se verifiquem falhas à escala sub-regional na oferta 
de espaços para instalação de empresas. 
A título excecional, podem ser financiadas estradas de acesso local associadas exclusivamente a investimentos numa 
nova infraestrutura empresarial ou na expansão ou aumento de capacidade de uma existente, a efetuar no período 
2014-2020. Essa estrada de acesso local deve servir exclusivamente para permitir o acesso a um conjunto de 
PME/parque empresarial e constituir uma parte acessória a intervenção principal, isto é, ser de alcance limitado e ser 
necessária para a realização de um objetivo específico intrinsecamente ligado à logica de intervenção da operação 
em causa. 
Despesas Elegíveis: 
a) Realização de estudos, planos, projetos, atividades preparatórias e acessórias ligadas diretamente à operação; 
b) Trabalhos de construção civil, equipamentos, infraestruturas tecnológicas, sistemas de informação e de 
comunicação. Serão apenas contempladas as infraestruturas de uso coletivo, tais como de distribuição de água e 
energia, de recolha de resíduos e efluentes e telecomunicações; 
c) A elegibilidade da aquisição de terrenos está limitada a 10% do total da despesa elegível da operação, desde que 
tenha sido prevista e cumpra, cumulativamente, as seguintes condições: 
i. Exista uma relação direta entre os terrenos e os objetivos da operação; 
ii. Seja apresentada uma declaração de um avaliador independente e acreditado, ou de um organismo autorizado 
para o efeito, que comprove que o custo não excede o valor de mercado, que o terreno esta conforme a legislação 
nacional, ou que especifique os pontos que, não estando conformes, devem ser retificados pelo beneficiário final no 
âmbito da operação; 
iii. O beneficiário comprove que, nos sete anos anteriores, o custo do terreno não foi objeto de ajuda de subvenções 
nacionais ou comunitárias. 
 
As despesas elegíveis podem ser financiadas pelo FEDER, a uma taxa de 85%. 
A dotação indicativa FEDER a alocar ao presente aviso é de 10.000.000,00€, podendo a mesma ser reforçada pela 
Autoridade de Gestão. 
 
*fonte: aviso n.º CENTRO-53-2020-08 

Data de Abertura:  
29 de maio 2020 

Data de Encerramento:  
31 de outubro 2020 

Mais informação:  
CENTRO-53-2020-08  

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=01
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Oportunidades que permanecem abertas – Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem 

abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

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

30 de junho 2020 MAR20-P9-2019-106 

Centro2020: Operações 
enquadradas em PAMUS - Ações de 
Cariz Intermunicipal 

30 de junho 2020 CENTRO-06-2020-01  

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

15 de junho 2020 CENTRO- 60-2020-03 

SI: Projetos Em Copromoção: 
Iniciativa Clube De Fornecedores 

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

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

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

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

SI: Projetos Autónomos de 
Formação 

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

SI: Projetos de Formação em 
Processos de Inovação 

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

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

30 de novembro 2020 Aviso n.º 5133/2020 

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 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/126001981/details/maximized
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=01
https://www.compete2020.gov.pt/concursos/detalhe/AAC_03-SI-2017
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/Clube-Fornecedores_PEUGEOT-CITROEN-PORTUGAL
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/Clube-Fornecedores_PEUGEOT-CITROEN-PORTUGAL
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200205_AAC_10-SI-2020_Proj_Aut_Formacao.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_11-SI-2020
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n-51332020-apoio-aos-centros-de-recuperacao-para-a-fauna.aspx
https://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
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Oportunidades que permanecem abertas –   Alterações 

Medida Data de Encerramento Mais Informação Observações 

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

1 de junho de 2020 

Aviso de Concurso #4 – 
Implementação de 
projetos piloto de 

laboratórios vivos de 
descarbonização e 

mitigação às alterações 
climáticas  

 

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

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

30 de junho de 2020 Small Grants Scheme #1  

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

EEA Grants :  Open Call#2 - 
Programa Conciliação e 
Igualdade de Género 

19 de junho 2020 

Open Call#2 - Programa 
Conciliação e Igualdade 

de Género 
 

Devido à situação 
provocada pelo Covid19, a 
data limite de 31 de maio 
2020, inicialmente 
anunciada, foi prorrogada 
para 19 de junho 2020. 

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

15 de junho 2020 
POCI-62-2019-20 

 

Tendo em conta o impacto 
geral da nova doença 
denominada COVID-19 – 
entretanto classificado 
pela OMS como Pandemia 
– e considerando, em 
particular, que os 
beneficiários do presente 
Aviso, se encontram em 
diferentes patamares de 
respostas – 
designadamente 
tecnológica – a esta 
ameaça, foi criada uma 
fase adicional (Fase 2) 
para apresentação de 
candidaturas. 

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

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

https://www.eeagrants.gov.pt/media/2911/aviso-4-laboratorios-vivos_programa-ambiente_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2911/aviso-4-laboratorios-vivos_programa-ambiente_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2911/aviso-4-laboratorios-vivos_programa-ambiente_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2911/aviso-4-laboratorios-vivos_programa-ambiente_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2911/aviso-4-laboratorios-vivos_programa-ambiente_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2911/aviso-4-laboratorios-vivos_programa-ambiente_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2911/aviso-4-laboratorios-vivos_programa-ambiente_18032020.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2383/apoio-as-iniciativas-que-promovam-o-crescimento-de-startups-small-grants-scheme-1.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/conciliacao-e-igualdade-de-genero/concursos/open-call2/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/conciliacao-e-igualdade-de-genero/concursos/open-call2/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/conciliacao-e-igualdade-de-genero/concursos/open-call2/
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_04-SAMA-2020-2019
http://www2.icnf.pt/portal/fundos/fundo-florestal-permanente/candidatura-2020
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Centro:  Operações enquadradas 
nos PAMUS validados no âmbito 
da PI 4.5 (4e) para os Centros 
Urbanos Complementares 

30 de junho 2020 CENTRO-06-2018-20 

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

Oportunidades que permanecem abertas – Horizonte 2020 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

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

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

05 de março 2020 10 de setembro 2020 

Prémio Capital Europeia da Inovação 
(iCapital) 2020 

05 de março 2020 23 de junho 2020 

Segurança 12 de março 2020 27 de agosto 2020 

Segurança Digital 12 de março 2020 27 de agosto 2020 

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

12 de março 2020 27 de agosto 2020 

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

12 de março 2020 27 de agosto 2020 

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

26 de março 2020 02 de julho 2020 

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

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 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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 do Consumidor 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

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

Oportunidades que permanecem abertas –  Programa COSME 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Missões de Economia 
Social 

15 de abril 2020 09 de junho 2020  COS-SEM-2020-4-01 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_344_R_0004&from=PT
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-civ-2020
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cons/wp-call/call-fiche_cons-cpc-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cons/wp-call/call-fiche_cons-cpc-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cons/wp-call/call-fiche_cons-cpc-2020_en.pdf
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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 

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 – 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/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

