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COSME 

Programa Europeu de Excelência de Cluster  com o esquema ClusterXchange a ligar ecossistemas e cidades 

Beneficiários:  Todos os candidatos devem estar registados ou ter apresentado um registo no European Cluster Collaboration 
Platform (ECCP) até o prazo de apresentação deste aviso e preenchido o respetivo Anexo 1 ou 2 da "Descrição da Ação" como 
segue: 
- Para uma organização cluster e organização de rede de negócios já registada no European Cluster Collaboration Platform: um 
link para o perfil do cluster do candidato inscrito na Plataforma preenchido e informações sobre o seu foco industrial (a fornecer 
através do Anexo 1 da “Descrição da Ação”); ou 
- Para uma organização cluster e organização de rede de negócios ainda não registada na European Cluster Collaboration 
Platform: uma declaração de honra que comprove o seguinte: 
- representam uma organização cluster ou uma organização de rede de negócios que oferece ou canaliza serviços de apoio 
inovadores para empresas  
- um perfil de cluster foi enviado ao ECCP para registro com as respetivas informações incluídas no formulário descritivo. 
A proposta deve ser apresentada por um consórcio composto por, pelo menos, 3 entidades de países diferentes. Um membro 
do consórcio tem de representar uma organização estabelecida em numa região classificada como 'menos desenvolvida' ou 'em 
transição’. 
O objetivo geral desta ação é fortalecer a excelência da gestão de clusters e facilitar intercâmbios e parcerias 
estratégicas entre clusters, ecossistemas especializados e cidades Europeias, nomeadamente através da 
implementação do esquema de mobilidade “ClusterXchange” 
O objetivo específico é melhorar a colaboração, networking e aprendizagem de organizações cluster e dos seus 
membros para a profissionalização de serviços de apoio ás empresas especializados e customizados que são prestados 
ou canalizados para PMEs. Isso contribuirá para fortalecer os laços entre os ecossistemas europeus e as cidades em 
silos regionais e setoriais com vista a apoiar um processo de parceria inter-regional sustentável e ações conjuntas 
para estratégias de colaboração em diversas áreas de especialização industrial ligadas à modernização industrial e 
melhorando assim o seu ambiente de negócios e o desenvolvimento da força de trabalho. 
Esta ação tem como objetivo agir enquanto facilitador e multiplicador de colaborações, iniciando cerca de 1000 trocas 
combinadas via ClusterXchange, contribuindo assim para uma melhor compreensão das oportunidades existentes, 
para as quais as atividades de implementação e expansão poderiam ser ainda mais apoiadas através de programas 
regionais, nacionais e da UE - como o os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, o Horizonte 2020, o COSME 
e outros. O número esperado de trocas por projeto selecionado é de 80 ou mais trocas a curto prazo. 
As parcerias de Clusters Estratégicos Europeus devem contribuir especificamente para o seguinte: 
1. Melhorar as competências dos gestores de cluster para serviços de apoio às PME de valor acrescentado; 
2. Apoiar o desenvolvimento e implementação de um portfólio abrangente de novos serviços para os membros do 
cluster, incluindo atividades para fortalecer a colaboração inter-regional e o desenvolvimento de parcerias em cadeias 
de valor da UE, mobilizando simultaneamente parceiros para contribuir para ações de qualificação e requalificação 
em ecossistemas industriais à luz das transições climáticas e digitais; 
3. organização de atividades de geminação, colaboração, networking e de aprendizagem e projetos de cooperação; 
4. apoiar a implementação do esquema de mobilidade “ClusterXchange”. 
Para o efeito, este convite à apresentação de propostas visa reunir organizações de cluster e outras organizações de 
redes de negócios dos Estados-Membros da UE ou países participantes no Programa COSME, interessados em  fazer 
parte das Parcerias Estratégicas de Cluster Europeus. 
Dotação máxima por projeto: 500 000 € com previsão de apoio a 12 propostas 
Financiamento de 75%., exceto para o apoio financeiro a terceiros (categoria de custo C) para o qual a taxa máxima 
de reembolso é de 100%. 
*fonte: Aviso n.º  COS-CLUSTER-2020-3-03 

Data de Abertura: 
03 de novembro 2020 

Data de Encerramento: 
02 de fevereiro 2021 

Mais informação: 
COS-CLUSTER-2020-3-03  

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-cluster-2020-3-03-european-cluster-excellence-programme-clusterxchange-scheme
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COSME 

Alianças estratégicas para a adoção de tecnologias avançadas pelas PMEs  

Beneficiários: os candidatos devem ser pessoas jurídicas e representantes da indústria, da comunidade de investigação e de 
fornecedores de tecnologia.Uma lista não exaustiva de candidatos potenciais inclui, por exemplo: Organizações de cluster, 
centros tecnológicos e PMEs. As propostas devem ser apresentadas por consórcios compostos por entidades jurídicas elegíveis 
estabelecidas num mínimo de três Estados-Membros diferentes da UE. 

O objetivo geral deste aviso é contribuir para o pacote de recuperação da Comissão Europeia, através do 
estabelecimento de alianças estratégicas entre as PMEs com experiência em tecnologia e as PMEs tradicionais que 
enfrentam a necessidade de se adaptarem ao ambiente económico pós-crise, com  foco nos benefícios da adoção de 
tecnologias avançadas. Como objetivo final, o presente aviso deverá contribuir para uma maior divulgação e difusão 
de tecnologias avançadas nas PMEs da Europa e para impulsionar a recuperação económica. 
O objetivo específico deste aviso é lançar dois projetos-piloto focados na construção de alianças entre as PMEs 
tradicionais e com experiência em tecnologia através de organizações cluster industriais, a fim de promover a 
colaboração das PMEs e a  adoção de tecnologias em ecossistemas industriais específicos. 
Os clusters industriais participantes devem criar alianças entre as PME tradicionais com necessidades tecnologicas 
semelhantes e apoiar a sua colaboração com PMEs com experiência em tecnologia que lhes possam fornecer soluções 
tecnológicas. Os projetos devem contribuir especificamente para: 
Explorar oportunidades concretas de colaboração entre diferentes tipos de empresas da UE, em particular as PMEs 
com experiência em tecnologia e as PME tradicionais. Essas colaborações devem melhorar as competências 
industriais, aumentar a resiliência e agregar valor aos setores industriais e cadeias de valor existentes; 
Aumentar a adoção de tecnologias avançadas nas PMEs tradicionais e ajudar as PMEs da UE com experiência em 
tecnologia que desenvolveram aplicações tecnológicas críticas a expandir o seu potencial de mercado na UE; 
Explorar o forte potencial de colaboração dinâmica entre as organizações do cluster e os seus centros de tecnologia, 
com vista a impulsionar a aceitação e o desenvolvimento tecnológico das PMEs da UE; 
Desenvolver a colaboração de negócios entre diferentes clusters do mesmo ecossistema industrial e criar parcerias 
com outros ecossistemas industriais relevantes. 
Os candidatos são solicitados a propor: Atividades preparatórias obrigatórias;  principais atividades obrigatórias e 
atividades complementares obrigatórias (informação sobre estas consta no aviso  COS-STRAT-20-3-05, ponto 2.3) 
O orçamento total destinado ao cofinanciamento de projetos está estimado em 5 000 000 €. A subvenção máxima 
por projeto será entre 2 000 000 € e os 3 000 000 €. A EASME espera financiar 2 propostas. A subvenção é limitada a 
uma taxa de reembolso máxima de 90% dos custos elegíveis. 
 
*fonte: Aviso n.º  COS-STRAT-2020-3-05 

Data de Abertura: 
10 de novembro 2020 

Data de Encerramento: 
02 de fevereiro 2021 

Mais informação: 
COS-STRAT-2020-3-05 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-strat-2020-3-05-strategic-alliances-uptake-advanced-technologies-smes-economic
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COSME 

Estimular a Inovação e a  Digitlização no Setor do Turismo 

Beneficiários: Lista não exaustiva  - organizações sem fins lucrativos (privadas ou públicas); organizações não governamentais; 
organizações de apoio às empresas. Essas organizações de apoio às empresas podem incluir incubadoras / aceleradoras de 
negócios, laboratórios, centros de inovação, universidades ou instituições educacionais, centros de pesquisa e qualquer outra 
organização relevante com capacidade e experiência comprovadas na gestão de atividades de apoio às empresas diretamente 
para as PMEs; - autoridades públicas e organismos públicos a nível nacional, regional ou local e suas redes ou associações a nível 
europeu, internacional, nacional, regional e local ou organizações agindo em nome de uma autoridade pública, responsável ou 
ativa nas áreas do turismo,assuntos económicos, indústria, apoio comercial ou campos relacionados; organizações 
internacionais; entidades privadas e com fins lucrativos, incluindo micro, pequenas e médias empresas (PME) ativas no turismo 
e no apoio às empresas; câmaras de comércio e indústria; instituições de formação e educação, incluindo universidades e 
centros de pesquisa ativos em turismo e de apoio a negócios.  
Para ser elegível, a proposta deve ser apresentada por um consórcio composto por um mínimo de 5 e um máximo de 10 
membros / sócios - diferentes entidades jurídicas; cobrir, pelo menos, 5 países elegíveis e ter no mínimo uma, mas não mais de 
duas autoridades e órgãos públicos, ter no mínimo uma organização de apoio às empresas. 

O objetivo geral da ação é impulsionar a adoção da digitalização e inovação por PMEs do setor do turismo através da 
cooperação transnacional e de capacitação. 
A ação visa: 
- reforçar a cooperação transnacional e transfronteiriça, em particular a integração das empresas de turismo e outros 
stakeholders em ecossistemas de inovação transnacionais e inter-regionais para permitir um crescimento inteligente 
e sustentável das PME do turismo; 
- promover as competências das PMEs para melhorar o uso de novas tecnologias digitais, resultando em novos 
modelos de negócios em turismo; 
- promover soluções inovadoras para melhorar a gestão do turismo e a oferta turística por meio da cooperação dentro 
do ecossistema do turismo, incluindo parcerias público-privadas. 
O objetivo específico da ação é desenvolver e implementar esquemas de apoio transnacionais e entre ecossistemas 
para desenvolver competências de transformação digital, de inovação e soluções de turismo inteligentes por PMEs 
no ecossistema do turismo. 
O esquema de apoio transnacional deve-se concentrar em: 
i) Estimular a capacidade e atividades de transferência de conhecimento, através de: 
- facilitar a transferência de conhecimento entre as empresas de turismo que ficaram para trás em termos de 
digitalização e inovação, e as mais avançadas; 
- formações e aprendizagem entre pares para PMEs e empresas em fase de arranque no setor do turismo; 
- transferência de tecnologia e know-how para as PME do turismo. 
ii) Fornecer atividades de suporte técnico relacionadas à incubação, aceleração e escalonamento de PMEs de turismo 
para: 
- melhorar a capacidade digital, inteligente e inovadora das PMEs turísticas 
- promover soluções inovadoras para a gestão do turismo através do aumento da cooperação no ecossistema de 
turismo (incluindo em parcerias público-privadas) para o desenvolvimento de novos produtos, serviços, competências 
e novos modelos de negócios inovadores e inteligentes; 
iii) Fornecer apoio financeiro direto para a capacitação em digitalização, inovação e turismo inteligente para pequenas 
e médias empresas de turismo. 
Cada consórcio / rede apoiará diretamente (incluindo apoio financeiro), no mínimo, 60 PMEs de turismo de, pelo 
menos, três países elegíveis.  
O orçamento total destinado ao cofinanciamento de projetos é estimado em 8 milhões de euros. A subvenção máxima 
por projeto será de 1 000 000 €. A Agência prevê financiar entre 8 a 11 propostas. 
A bolsa é limitada a uma taxa máxima de financiamento de 75% dos custos totais elegíveis. 
*fonte: Aviso n.º COS-TOURINN-2020-3-04 

Data de Abertura: 
24 de novembro de 2020 

Data de Encerramento: 
11 de fevereiro de 2021 

Mais informação: 
COS-TOURINN-2020-3-04 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cfp_tourinn_2020_final.pdf
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POSEUR 

  Resolução de problemas de qualidade da água de abastecimento com impacte na saúde humana 
 

Beneficiários: As entidades  beneficiárias  que  poderão  apresentar  candidatura  no  âmbito  do  presente Aviso são  as entidades 
gestoras responsáveis pelos serviçosde Abastecimento de Água, assim identificadasde acordo com a Fichade Avaliaçãoda 
Qualidade de Serviços da ERSAR,que se enquadrem nas alíneasc)e e)do n.º 1 do artigo 96.º do RE SEUR, nos seguintes termos:c) 
Autarquias e suas Associações; e) Setor empresarial localNão são elegíveis candidaturas apresentadas para sistemas geridos por 
Juntas de Freguesia. 

  No âmbito do presente Aviso são elegíveis as operações que se enquadrem nas tipologias previstas na alínea a), 
subalíneas iii) e iv) do artigo 95º do RE SEUR, abrangendo infraestruturas de “Abastecimentode Água”:a) 
Abastecimento de Água (AA): iii -Fecho de sistemas de abastecimento de água em baixa, com vista àotimização da 
utilização da capacidade instalada e da adesão ao serviço, através da execução de ligações entre os sistemas em alta 
e os sistemas em baixa e da extensão do serviço a populações ainda não abastecidas na área de influência dos 
sistemas, após ponderação das alternativas existentes, incluindo através de soluções adequadas para pequenos 
aglomerados.Neste âmbito, apenas serão considerados elegíveis os investimentos que se revelem necessários para 
garantir a resolução dos problemas de qualidade da água, através da ligação aossistemasde abastecimento de água 

em  alta ou  a  outros  subsistemas  de  abastecimento  de  águaem  baixa,onde  não  se  tenhamregistado 
incumprimentos nos parâmetros acima indicadose cujaextensão seja inferior a 20km(comprimento total da conduta 
adutora para ligação ao ponto de entrega ou ao subsistema em baixa alternativo). iv -Investimentos com vista à 
melhoria da quantidade e qualidade da água fornecida, incluindo a interligação entre  sistemas,  a  
complementaridade  de  origens  de  água  e  a  criação  de  novos  locais  de  captação  e/ou armazenamento, a 
melhoria do processo de tratamento das estações de tratamento de águas (ETA) com vista ao  cumprimento  da  
Diretiva  da  Qualidade  da  Água  para  Consumo  Humano,  incluindo  a  remoção  de contaminantes emergentes, 
antropogénicos ou de subprodutos do tratamento.Neste âmbito,apenas serão elegíveis investimentoscom vista à 
melhoria da qualidade  da  água, através dacriação de novos locais de captaçãoouda instalação de sistemas de 
tratamento ou melhoria do processo de tratamento, devendo ser demonstrado que a solução proposta assegura que 
a remoção do arsénio é eficaz e viável financeiramente. 
A  dotação de  Fundode  Coesão  afeta  ao  presente  Aviso é de € 3.000.000,00(três milhões  de  euros), sendo 
€2.400.000,00 para a tipologia iii) e €600.000,00 para a tipologia iv). 
Na  fase  de aprovação,  adotação  máxima  de  Fundo  de  Coesão  a  atribuir  a  cada  candidatura  não  poderá 
ultrapassar os seguintes limites: 
Candidaturas da tipologia de operação iii): € 800.000,00, por candidatura;  
Candidaturas da tipologia de operação iv): € 200.000,00, por candidatura. 

*fonte: Aviso n.º POSEUR-12-2020-17 

Data de Abertura: 
10 de novembro 2020 

Data de Encerramento: 
11 de janeiro 2021 

Mais informação: 
POSEUR-12-2020-17 

https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-12-2020-17-resolu%C3%A7%C3%A3o-de-problemas-de-qualidade-da-%C3%A1gua-de-abastecimento-com-impacte-na-sa%C3%BAde-humana/
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ICNF 

  Apoio ao Funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais 2020 

Beneficiários:   Municípios com GTF operacionais. Apenas são objeto de apoio financeiro os municípios cujos GTF se encontrem 
operacionais, total ou parcialmente, durante o ano de 2020. Considera-se que o GTF se encontra operacional, quando tem 
técnico contratado e em funções 

  O apoio financeiro para funcionamento dos GTF insere-se no eixo de intervenção “Defesa da floresta contra 
incêndios”, previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º e na tipologia de ação “O funcionamento dos gabinetes técnicos 
florestais de âmbito municipal ou intermunicipal”, previsto na subalínea ii), da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º, ambos 
do regulamento do FFP. 
Condições de elegibilidade 
1) Existência do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) aprovado 
2) Plano Operacional Municipal (POM) aprovado e inserido no iPLAN 
3) Registo atualizado das ações de gestão de combustíveis na base de dados do SGIF (Sistema de Gestão de 

Informação de Incêndios Florestais) 
4) Registar no formulário de candidatura os valores previstos e os valores efetivamente executados em 2019 

relativos a: 
- Rede primária - Faixas de gestão de combustível (ha); 
- Rede secundária - Faixas de gestão de combustível (ha); 
- Faixas de gestão de combustível em torno dos aglomerados populacionais (ha); 
- Construção e manutenção de pontos de água (n.º);  
- Construção e manutenção de rede viária (km). 

 
5)  Registar obrigatoriamente no formulário de candidatura informação relativa ao cumprimento das atribuições 
referidas nas alíneas: 

a) Acompanhamento das políticas de fomento florestal,  
b) Acompanhamento e prestação de informação no âmbito dos instrumentos de apoio à floresta, 
c) Promoção de políticas e de ações no âmbito do controlo e erradicação de agentes bióticos e defesa contra 
agentes abióticos,  
d) Apoio à comissão municipal de defesa da floresta, 
h) Apoio técnico na construção de caminhos rurais no âmbito da execução dos planos municipais de defesa 
da floresta, 

6)  Preparação e elaboração do quadro regulamentar respeitante à autorização da utilização de fogo-de-artifício ou 
outros artefactos pirotécnicos 
A dotação orçamental prevista do FFP para 2020 corresponde a 3 867 556,35 €. 
Os apoios ao funcionamento dos GTF são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável, até ao montante 
máximo de 13.979,00 € por município. 

*fonte: Aviso n.º Aviso n.º 2020-0202-01 

Data de Abertura: 
18 de novembro 2020 

Data de Encerramento: 
09 de dezembro 2020 

Mais informação: 
Aviso n.º 2020-0202-01 

https://www.icnf.pt/apoios/fundoflorestalpermanente/candidaturas2020
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COMPETE 2020 

  Sistema De Incentivos À Liquidez – Programa APOIAR 

Beneficiários:  Empresas - Micro, Pequenas e Médias Empresas (estas últimas apenas na medida APOIAR RESTAURAÇÃO) de 
qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 

  O Governo aprovou o Sistema de Incentivos à Liquidez, designado Programa APOIAR. Através deste sistema de 
incentivos pretende-se reforçar a liquidez destas empresas, tendo em vista preservar a continuidade da sua atividade 
económica e do emprego. 
Os apoios a conceder enquadram-se no alargamento das elegibilidades promovido pela ComissãoEuropeia no âmbito 
da Iniciativa CRII (Coronavirus Response Investment Initiative), designadamente no que respeita às medidas 
especificas para suporte à liquidez das PME, tendo considerado que o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) pode apoiar o financiamento de fundo de maneio das PME, como medida temporária para dar uma resposta 
eficaz à crise de saúde pública, alteração que foi concretizada pelo Regulamento (UE) 2020/460, de 30 de março. 
Neste âmbito, será apoiado o financiamento do fundo de maneio das Micro, Pequenas e Médias Empresas (estas 
últimas apenas na medida APOIAR RESTAURAÇÃO) localizadas no território do continente, que registem forte redução 
do volume faturação e que atuem nos setores mais afetados pelas medidas excecionais de mitigação da crise sanitária. 
Para as candidaturas ao Programa Apoiar serem elegíveis, o beneficiário tem de declarar uma diminuição da faturação 
comunicada à Autoridade Tributário (AT) no sistema e-Fatura de, pelo menos, 25% nos três primeiros trimestres de 
2020, face ao período homólogo do ano anterior, ou, no caso de empresas que iniciaram atividade no ano de 2019, 
declarar uma diminuição da faturação média mensal comunicada à AT no sistema e-Fatura de, pelo menos, 25% nos 
três primeiros trimestres de 2020, face à média mensal do período de atividade decorrido até 29 de fevereiro de 
2020, considerando apenas os meses civis completos.  No caso dos candidatos aos apoios previstos na medida APOIAR 
RESTAURAÇÃO, é ainda exigido ter sede num dos concelhos do território nacional continental abrangidos pela 
suspensão de atividades prevista na Resolução do Conselho de Ministros n.º 92- A/2020, de 2 de novembro, alterada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 96-B/2020, de 12 de novembro, bem como no Decreto n.º 9/2020, de 
21 de novembro, ou eventuais diplomas revogatórios que o substituam e mantenham idêntica disposição, listados 
em Anexo C ao Aviso e  declarar uma diminuição da faturação média diária comunicada à AT no sistema eFatura nos 
dias em que vigore a suspensão de atividades referida na alínea e) anterior, face à média de faturação diária registada 
nos fins-de-semana compreendidos entre o dia 1 de janeiro de 2020 e 31 de outubro de 2020, ou, no caso das 
empresas constituídas entre 1 de janeiro e 1 de março de 2020, no período 
de atividade decorrido até 31 de outubro de 2020;. 
Nas candidaturas ao APOIAR.PT, a taxa de financiamento a atribuir é de 20% sobre o montante da diminuição da 
faturação da empresa, com o limite máximo de 7.500 euros para as microempresas e de 40.000 euros para as 
pequenas empresas. 
No caso das empresas cuja atividade principal se encontra encerrada administrativamente, enquadradas nos CAE 
56302, 56304, 56305, 93210 e 93294, o limite máximo referido na alínea anterior é alargado para 11.250 euros para 
as microempresas e para 60.000 euros para as pequenas empresas. 
Nas candidaturas ao APOIAR RESTAURAÇÃO, a taxa de financiamento a atribuir é de 20% sobre o montante da 
diminuição da faturação da empresa 
 
*fonte: Aviso n.º  AAC 20/SI/2020 

Data de Abertura: 
25 de novembro 2020 

Data de Encerramento: 
até ao esgotamento da dotação  

Mais informação: 
AAC 20/SI/2020 

 

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/Aviso_20_SI_2020
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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 Aviso n.º SI-B9-2020-16   

SI:  Sistema de Incentivos à 
Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico - Projetos 
Demonstradores individuais – Selos 
de Excelência – Fase 2 do SME 
Instrument e Accelerator 

31 de dezembro 2020  Aviso n.º SI-47-2020-18 

POSEUR:  Investimentos em 
Infraestruturas de Saneamento de 
Águas Residuais (SAR) em concelhos 
com baixa cobertura de serviço e 
alta densidade populacional 

14 de dezembro 2020 POSEUR-12-2020-14 

POSEUR:   Investimentos com vista à 
Recolha Seletiva e Valorização de 
Biorresíduos em Portugal 
Continental – 3.º Aviso 

29 de janeiro 2021 POSEUR-11-2020-15 

Centro2020:  Planos Integrados 
Inovadores Combate Insucesso 
Escolar - II   

29 de dezembro 2020 CENTRO-66-2020-84 

POCI:  Sistema De Apoio A Ações 
Coletivas-Redes E Outras De Forma 
De Pareceria E Cooperação    

29 de dezembro 2020 AAC 02/SIAC/2020 

 
Oportunidades que permanecem abertas – Horizonte 2020 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

Acordo-quadro de parceria em 
tecnologias europeias de 
microprocessador de baixa potência 
(Fase 2) 

18 de agosto 2020 12 de janeiro 2021 

Assistência pan-europeia de 
produção avançada e formação para 
PMEs 

04 de agosto 2020 01 de dezembro 2020 

Construção de um futuro resiliente às 
alterações climáticas e de baixo teor 

22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 

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_18_SI_2020
https://poseur.portugal2020.pt/media/42688/aviso-poseur-12-2020-14.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/42710/aviso-poseur-11-2020-15.pdf
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20201030_AAC_CLUSTERS_02-SIAC-2020.pdf
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de carbono: Investigação e Inovação 
para apoio ao Pacto Ecológico 
Europeu 

Noite dos Investigadores Europeus 01 de outubro 2020 12 de janeiro 2021 

Transformações Socioeconómicas e 
Culturais no Contexto da Quarta 
Revolução Industrial 

01 de outubro 2020 12 de janeiro 2021 

Prémio de Indução: Comboio Único 22 de outubro 2020 21 de setembro 2021 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas –    EEA Grants 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Aviso #5 – Educação 30 de julho 2020 11 de dezembro 2020 Aviso #5 – Educação 

Desbloquear o potencial 
dos jovens 

01 de setembro 2020 05 de janeiro 2021 Aviso n.º 2020–1 

Oportunidades que permanecem abertas –    COSME 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Co-financiamento de 
compras públicas de 

consórcios de inovação 
29 de outubro 2020 08 de junho 2021 Aviso n.º  PPI-01-2020 

Oportunidades que permanecem abertas – Europa Criativa 

Mais informação  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://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/crescimento-azul/concursos/aviso-5-educacao/
https://www.egregsystem.info/unlockingyouthpotential/uploads/guidance_information/Unlocking%20Youth%20Potential%20CfP.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppi-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppi-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

