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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 

Produção industrial de baixo 
carbono através do uso de 
CCUS 

LC-SC3-NZE-5-2019-2020 
 

07 de maio 2019 
27 de agosto de 2019 

(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Desenvolvimento de soluções 
baseadas em fontes renováveis 
que proporcionam flexibilidade 
ao sistema energético 

LC-SC3-RES-16-2019 07 de maio 2019 
27 de agosto de 2019 

(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Converter a luz solar em 
energia química armazenável 

 
LC-SC3-RES-29-2019 

 
07 de maio 2019 

27 de agosto de 2019 
(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Energia Solar em Processos 
Industriais 

LC-SC3-RES-7-2019 07 de maio 2019 
27 de agosto de 2019 

(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Os aspetos das Ciências Sociais 
e Humanas (SSH) ligados à 
Transição para uma Energia 
Limpa 

LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020 
 

07 de maio 2019 
27 de agosto de 2019 

(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Soluções integradas para uma 
operação flexível de plantas de 
combustível fóssil através de 
power-to-X-to-power  e/ou 
armazenamento de energia 

LC-SC3-NZE-4-2019 
 

07 de maio  2019 
27 de agosto de 2019 

(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Desenvolvimento de 
biocombustíveis de última 
geração e de tecnologias de 
combustível renovável 
alternativo para aviação e 
transporte 

 LC-SC3-RES-23-2019 
 

07 de maio 2019 
27 de agosto de 2019 

(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Abertura de avisos de 
candidatura no âmbito do sub-
programa Clean Sky 2 

H2020-CS2-CFP10-2019-01  21 de maio 2019 
03 de setembro 2019 

(17h00 - Hora de Bruxelas) 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-nze-5-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-16-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-29-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-7-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-cc-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-nze-4-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-23-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-CS2-CFP10-2019-01;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Horizonte 2020 

 

Beneficiários:  Entidades jurídicas estabelecidas nos Estados Membros da União Europeia, incluindo as suas regiões ultraperiféricas, 

serão elegíveis para receber financiamento através de subvenções do Programa Horizonte 2020. 

 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Abertura de avisos de 

candidatura no âmbito da 

Pesquisa sobre Fissão Nuclear e 

Proteção contra Radiação 

(NFRP) 

NFRP-2019-2020 15 de maio 2019 
25 de setembro 2019 

(17h00 - Hora de Bruxelas) 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=NFRP-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Ação Preparatória: 
Aplicação de requisitos de acessibilidade à Web em ferramentas para criação de conteúdos ( web-authoring 

tools ) e plataformas por defeito (platforms by default) 
Beneficiários: organizações sem fins lucrativos (privadas ou públicas); autoridades públicas (nacionais, regionais, locais); 
 organizações internacionais; universidades; instituições de ensino; centros de pesquisa; entidades lucrativas e pessoas singulares. 
As pessoas singulares não são elegíveis, exceto pessoas que trabalham por conta própria ou equivalente, em que a empresa não possui 
personalidade jurídica distinta da pessoa singular. 

O objetivo desta ação preparatória é apoiar a adoção dos requisitos de acessibilidade estabelecidos no  HEN ( harmonised 
European Standard EN 301 549 v2.1.2) quando se produz conteúdo para sites e para aplicações móveis. Para esse fim, as 

subvenções serão concedidas a propostas de desenvolvimento de authoring tools ou plataformas que ajudam os autores 
a cumprir, por defeito, os requisitos da HEN. Será dada prioridade a soluções open-source ou de utilização gratuita e a 
propostas que envolvam utilizadores com deficiência, em particular no processo de validação e acessibilidade das 
ferramentas ou autores com deficiência. 
Os resultados esperados desta ação preparatória são os seguintes: 
a) authoring tools acessíveis ou plataformas que ajudam autores a produzir e manter conteúdo acessível para websites 

e para aplicações móveis por defeito, preferencialmente validados por utilizadores com deficiência  
b) facilitar a produção de conteúdo web e móvel em conformidade com os requisitos de acessibilidade estabelecidos na 

HEN, facilitando assim o cumprimento da Diretiva de Acessibilidade à Web. 
c) maior aceitação da necessidade de melhorar a acessibilidade na Web, face a uma maior consciencialização dos seus 

benefícios; 
d) maior concorrência no mercado de authoring tools e de plataformas com elementos de acessibilidade. 
 
As soluções suportadas nesta ação preparatória devem automatizar o máximo possível os elementos das authoring tools 
ou plataformas que concedem acessibilidade por defeito. Quando essa automatização não é possível, as authoring tools 
ou plataformas devem minimizar a necessidade de intervenção técnica pelo autor (por exemplo, a ferramenta / plataforma 
deve acionar uma solicitação automática para digitar uma descrição alternativa de texto para uma imagem). 
 
As propostas devem ter em consideração: 
- outras diretrizes reconhecidas internacionalmente e o estado da arte em práticas industriais sobre como as authoring 
tools devem ajudar os autores a produzir conteúdo acessível; 
- como garantir que a própria interface de usuário dessas authoring tools ou plataformas seja também acessível  
 
As ações propostas devem ter em conta os resultados e as recomendações relevantes do projeto-piloto financiado no 
âmbito da call  “Aplicação de requisitos de acessibilidade à Web em ferramentas para criação de conteúdos ( web-
authoring tools ) e plataformas por defeito (platforms by default)”,  quando disponível. 
 
O orçamento total indicativo para o cofinanciamento de projetos no âmbito do presente aviso é de € 600 000. 
A Comissão planeia financiar entre três a cinco propostas. 
A subvenção será definida mediante a aplicação de uma taxa máxima de cofinanciamento de 50% aos custos elegíveis 
efetivamente incorridos e declarados pelo beneficiário e respetivas entidades afiliadas. 
 
 

*fonte: Aviso PPPA-PAWA-2019 

Data de Abertura:  
03 de maio 2019 

Data de Encerramento  
    28 de junho 2019 (17h00 

Hora de Bruxelas) 

Mais informação: 

PPPA-PAWA-2019   

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pawa-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=PPPA-PAWA-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Projeto Piloto 
 Girls 4 STEM in Europe 

Beneficiários: As propostas podem ser apresentadas por qualquer um dos seguintes candidatos: organização sem fins lucrativos 
(privada ou pública); autoridades públicas (nacionais, regionais, locais); organizações internacionais; universidades; instituições de 
ensino; centros de investigação; entidades lucrativas; pessoas singulares. 
As entidades que beneficiam deste aviso: empresas de TIC; empresas com departamentos técnicos e instalações de treino técnico; 
universidades e centros de investigação; escolas secundárias com cursos de ciências; instituições e organizações que desenvolvem 
atividades extracurriculares STEM; outros atores. 

A eliminação da desigualdade entre géneros através da educação digital e de empreendedorismo é uma das ações que 
correspondem à segunda prioridade do Plano de Ação da Educação Digital: Desenvolvimento de competências e aptidões 
digitais pertinentes para a transformação digital e é vital para a Europa conseguir beneficiar na totalidade da revolução 
digital. 
A diferença de género em STEM está a aumentar e tem graves implicações para as economias europeias. Por exemplo, as 
mulheres representam 52% da população europeia, no entanto, representam apenas 15% da força de trabalho em 
empregos relacionados com as TIC. 
O objetivo deste aviso é promover e ensinar matérias no âmbito das Ciências, Engenharias, Tecnologia e Matemática 
(STEM) a raparigas de uma forma atrativa e envolvente, para colmatar o défice de competências nos setores das STEM na 
EU e, sobretudo, combater a crescente abandono de mulheres nestas áreas. O objetivo é, pelo contrário, encorajar estas 
raparigas a serem líderes em tecnologia. Este objetivo vai ser alcançado através de uma dupla ação:  
Primeiro, será criada uma rede de escolas, universidades, instituições de ensino superior e companhias. Esta rede vai servir 
de plataforma para apoiar o progresso das raparigas na educação e nas carreiras em STEM, na troca de boas-práticas e no 
aumento de conhecimento das raparigas, em toda a Europa, no que concerne o espectro completo de opções de educação 
e prática. 
Em segundo lugar, os acampamentos de verão sem custo para raparigas entre os 13 e os 18 anos (tipicamente de 1 ou 2 
semanas) irão introduzir as meninas do 3ºciclo e do ensino secundário a um vasto leque de matérias em STEM, em 
particular princípios de engenharia de software e linguagem de programação. As experiências e conhecimentos recolhidos 
no decorrer destes acampamentos serão utilizados pela rede para fornecer recomendações e um conjunto de diretrizes 
ready-to-use possíveis de reprodução dos eventos a nível local.  
 
Resultado da  rede entre escolas, universidades e companhias: 
a) por toda a Europa, consolidar os atores que têm interesse em ter mais mulheres em STEM; b) consolidação e 

disseminação de estratégias de boas práticas para envolver mais mulheres em STEM; aumentar a consciência social 
da necessidade de atrair mais raparigas para as STEM 

 
Tipologias de Atividades elegíveis: 
a) Os acampamentos de verão onde são feitas experiências, viagens de campo e atividades de laboratório para mostrar 

o trabalho em carreiras no âmbito de ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas; b) Ensinar os princípios da 
engenharia de software: algoritmos, estrutura de programas, sistemas de computação; c)  Ensinar a codificar, com 
foco em ferramentas reais (como Python, Ruby, Javascript, HTML, CSS ou qualquer outra relevante); d) Recrutamento, 
preferencialmente de  professores femininos de STEM para os acampamentos, para atuarem como modelos; e)  
Eventos de consciencialização organizados pelos membros da rede (social media / campanhas de media tradicional 
para destacar a necessidade de meninas em STEM/ workshops para informar os pais, professores e público feminino 
sobre o espetro completo de opções de educação e prática, dias de Portas Abertas, visitas escolares); e) Entrega de 
um pacote-guia com recomendações na organização de acampamentos de STEM, facilmente reproduzidos por outros 
parceiros a nível local; f)  Relatório sobre as atividades realizadas com a descrição de melhores práticas e 
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recomendações para ações futuras; g) Conferências, seminários; h) Atividades de treino; i)  Ações de 
consciencialização e disseminação; j) Ações que visam a criação e melhoria de redes, intercâmbio de boas práticas; k) 
Estudos, análises, mapeamento de projetos. 

 
O orçamento total destinado ao cofinanciamento de projetos no âmbito do presente convite à apresentação de propostas 
é estimado em €350.000. A Comissão tem planeado financiar 1 proposta. 
Será aplicada uma taxa máxima de cofinanciamento de 70% aos custos elegíveis efetivamente incorridos e declarados pelo 
beneficiário. 
A duração máxima do projeto é de 24 meses. 
 
*fonte: Aviso  PP-Girls4STEM-2019 

Data de Abertura:  
24 de maio 2019 

Data de Encerramento  
27 de agosto 2019     

Mais informação: 
PP-Girls4STEM-2019  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/pppa/wp-call/pp-call-document-girls4stem-2019_en.pdf
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COSME 
Erasmus para Jovens Empreendedores 

Beneficiários:  Os candidatos devem ser entidades legais na forma de consórcio.  As entidades candidatas podem ser: 
Entidades públicas responsáveis ou ativas nos domínios dos assuntos económicos, empresas, apoio às empresas ou questões 
relacionadas; Câmaras de comércio e indústria; câmaras de ofícios (manuais) ou similares; Organizações de apoio às empresas, centros 
de start-up, incubadoras, parques tecnológicos, etc; Associações empresariais e redes de apoio às empresas; entidades públicas e 
privadas que oferecem serviços de apoio às empresas;  Institutos de ensino (superior), como universidades ou institutos de ensino e 
formação profissional.   

Os consórcios devem ser compostos, no mínimo, por 6 entidades jurídicas independentes de, pelo menos, 4 países membros do 
COSME diferentes e incluir não mais do que 10 parceiros. 

O Erasmus para Jovens Empreendedores é um programa de mobilidade transfronteiriça que  oferece a novos empresários 
ou aspirantes a oportunidade de aprender com empresários experientes que gerem pequenas empresas noutros países 
participantes. 
O objetivo desta call é selecionar Organizações Intermediárias (OIs) para implementar o programa Erasmus para Jovens 
Empreendedores a nível local. Estas organizações devem recrutar os empreendedores e ajudá-los a beneficiar do 
programa. Por conseguinte, serão apoiadas ações de organizações que reforcem e facilitem a mobilidade de novos 
empresários, não se destinando aos empresários dispostos a participar num intercâmbio. 
 
Objetivos Específicos:  
1. Oferecer uma formação prática aos novos empreendedores junto dos empreendedores anfitriões estabelecidos em 
pequenas e médias empresas no exterior (em países membros do COSME) de modo a contribuir para um arranque bem 
sucedido das novas empresas e o desenvolvimento das suas ideias de negócio; 
2. Promover a partilha de experiências e informações entre empreendedores sobre os obstáculos e desafios que surgiram 
ao iniciarem e desenvolverem os seus negócios; 
3. Melhorar o acesso ao mercado e a identificação de potenciais parceiros para empresas novas e estabelecidas noutros 
países participantes da UE e do COSME; 
4. Apoiar o trabalho em rede entre empreendedores de diferentes países participantes do COSME, com base no 
conhecimento e na experiência de outros países participantes do COSME. 
 
Como requisito mínimo, espera-se que as propostas das OIs descrevam detalhadamente todas as atividades, de acordo 
com as disposições do Manual da Qualidade.  
Pacotes de Trabalho: 
PT 1 – Gestão do programa, networking e relatórios;  PT 2 – Promoção do programa e recrutamento de empresários; PT 3 
– Construção de Relacionamentos;  PT 4 – Gestão de relacionamentos 
 
Datas indicativas: 
A atividades devem ter início a 1 de fevereiro de 2020 e o seu fim até  31 de janeiro de 2023, sendo a duração do projeto 
de 36 meses. 
 
O orçamento total destinado ao cofinanciamento de projetos é estimado em € 5,581,701,00. 
A EASME espera financiar  entre sete a dez propostas. 
A subvenção máxima por projeto será de €750.000,00.  
 
*fonte: aviso COS-EYE-2019-4-01 

Data de Abertura:  
14 de maio 2019 

Data de Encerramento  
11 de julho 2019     

Mais informação: 
COS-EYE-2019-4-01  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-eye-2019-4-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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POSEUR 
Recuperação de Passivos Ambientais Prioritários de Origem Industrial - 3.º Aviso 

Beneficiários: São elegíveis as seguintes entidades beneficiárias que tenham competência na resolução de passivos ambientais, 
previstas no n.º 1 do artigo 104.º do RE SEUR: Autarquias Locais e suas Associações; Setor Empresarial do Estado; Outras entidades, 
incluindo entidades do setor empresarial local, mediante protocolo ou outras formas de cooperação com as entidades referidas 
anteriormente. 

O presente aviso enquadra-se na Prioridade de Investimento 6.v – “Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente 
urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar as zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de 
reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruido”, destacando-se o Objetivo Específico 
“Recuperação de passivos ambientais localizados em antigas unidades industriais, mitigando os seus efeitos sobre o 
ambiente”, objeto do presente Aviso.  
  
Os apoios previstos têm como principal objetivo a recuperação de locais contaminados ou degradados classificados como 
passivos ambientais, em resultado de atividades industriais atualmente desativadas ou abandonadas, geograficamente 
delimitados, que comportem riscos para a saúde pública e/ou para o ambiente e para a segurança de pessoas e bens e 
que exigem uma resolução urgente, constituindo passivos ambientais prioritários e que simultaneamente não tenha sido 
viável a aplicação do princípio do poluidor-pagador, do princípio da responsabilidade ou se tenha comprovado a falta de 
capacidade de internalização dos custos. 
Ainda sobre a aplicação do princípio do poluidor-pagador, importa mencionar o previsto no Enquadramento Comunitário 
dos Auxílios Estatais a favor do Ambiente (2014/C200/01), que estipula que os custos da luta contra a poluição devem ser 
imputados ao poluidor que a provoca, exceto quando o responsável pela poluição não possa ser identificado ou não possa 
ser responsabilizado por força da legislação comunitária e nacional ou não possa ser obrigado a suportar os custos da 
recuperação. Neste contexto, entende-se por poluição a degradação do ambiente, causada, direta ou indiretamente, pelo 
poluidor ou a criação de condições conducentes à sua degradação no meio físico ou nos recursos naturais. 
 
A tipologia de operação elegível e passível de apresentação de candidatura no âmbito do presente Aviso, é a que se 
encontra prevista na alínea b) do artigo 103.º do RE SEUR: b) Ações de descontaminação e reabilitação de solos. 
Só serão aceites candidaturas com investimentos em locais contaminados que constituam passivos ambientais prioritários, 
com origem em atividades industriais. 
Poderão ser consideradas elegíveis as despesas com estudos e projetos necessários às intervenções de descontaminação 
de solos, bem como ações de monitorização dos solos e das águas superficiais e subterrâneas, desde que pelo menos um 
desses estudos dê origem a uma ação de descontaminação de um passivo ambiental industrial, a incluir na candidatura, e 
que contribua para os indicadores de realização e de resultado apresentados no aviso. 
 
O prazo máximo de execução das operações a prever na candidatura não deverá ultrapassar 2 anos (24 meses), contados 
a partir da data de assinatura do Termo de Aceitação. 
A dotação de Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de € 15.000.000,00 podendo a mesma ser reforçada pela 
Autoridade de Gestão, dentro das disponibilidades existentes, tendo em vista viabilizar a aprovação das candidaturas 
elegíveis, que obtenham uma pontuação igual ou superior a 2,5 pontos. 
A taxa máxima de cofinanciamento de Fundo de Coesão a aplicar às operações a aprovar é de 85%, incindindo sobre o 
total das despesas elegíveis, de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do RE SEUR. 
 
*fonte: Aviso POSEUR-17-2019-24 

Data de Abertura: 
28 de maio 2019 

Data de Encerramento: 
30 de setembro 2019 

Mais informação: 
POSEUR-17-2019-24 

https://poseur.portugal2020.pt/media/41811/aviso-poseur-17-2019-24.pdf
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POSEUR 
Prevenção, controlo e erradicação de espécies exóticas invasoras 

Beneficiários: São elegíveis para efeitos do presente Aviso as seguintes entidades beneficiárias, que tenham competências específicas 
de intervenção no âmbito das ações abrangidas pelo presente Aviso, nos termos do n.º 1 do artigo 71.º do RE SEUR: 
a) Entidades da Administração Pública Central; b) Autarquias Locais e suas Associações; c) Setor Empresarial do Estado; 
d) Setor Empresarial Local; e) Outras entidades, mediante protocolo ou outras formas de cooperação com as entidades previstas nas 
alíneas a), b), c) e d) do n.º 1 do artigo 71º do RE SEUR, nomeadamente organizações não-governamentais da área do ambiente e 
pessoas coletivas sem fins lucrativos. 

Pretende-se apoiar operações que visem a execução de ações de prevenção, controlo e erradicação de espécies exóticas 
invasoras, em áreas integradas na Rede Natura 2000, em Áreas Protegidas de âmbito nacional e em áreas a partir das 
quais, na ausência de intervenção, possa verificar-se a propagação direta de espécies exóticas invasoras para essas áreas, 
com recurso às metodologias e técnicas de controlo mais adequadas a cada situação, desde que seja demonstrado que a 
identificação das espécies exóticas invasoras alvo das intervenções é efetuada com critérios objetivos e em plena 
conformidade com a legislação nacional vigente sobre a matéria e a política ambiental da União Europeia. 
Estas ações deverão contemplar as seguintes componentes: 
a) Controlo de espécies exóticas invasoras, em particular: 
i) da flora aquática, mecânica ou biologicamente ou, sempre que possível, conjugando os dois métodos; 
ii) da fauna associada aos habitats aquáticos; 
iii) da flora terrestre, privilegiando métodos naturais; 
b) Avaliação da eficácia das metodologias aplicadas (controle natural e mecânico) em termos espaciais e do impacto real 
ou potencial sobre espécies e habitats protegidos; 
c) Prevenção e deteção precoce, através de soluções inovadoras de monitorização (incluindo, por exemplo, programas de 
Ciência-cidadão) de forma a prevenir a entrada de novas espécies invasoras; 
d) Sensibilização de diversos públicos-alvo e divulgação da problemática das espécies invasoras 
 
A tipologia de operações passíveis de apresentação de candidaturas no âmbito do presente Aviso diz respeito ao domínio 
de intervenção a) “Conservação da Natureza” na tipologia definida na seguinte alínea do artigo 70.º do RE SEUR: 
a) ii) Ações de prevenção, controlo e erradicação de espécies exóticas invasoras 
No âmbito da tipologia a) ii) pretende-se contribuir para a prevenção, deteção precoce e controlo de espécies exóticas 
invasoras em Áreas Protegidas de âmbito nacional e em áreas integradas na Rede Natura 2000. 
seguintes tipologias de ação: 
 
O prazo máximo de execução das operações a prever na candidatura não deverá ultrapassar 2 anos (24 meses), contados 
a partir da data de assinatura do Termo de Aceitação. 
 
A dotação do Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de € 4.500.000,00, podendo a mesma ser reforçada pela 
Autoridade de Gestão, para viabilizar a aprovação de candidaturas elegíveis que obtenham uma pontuação de mérito igual 
ou superior a 2,5 pontos, caso exista disponibilidade de fundos. 
O apoio de Fundo de Coesão a cada operação não poderá ultrapassar o montante máximo de €450.000,00.  A taxa máxima 
de cofinanciamento do Fundo de Coesão a aplicar às operações a aprovar é de 85%, incindindo sobre o total das despesas 
elegíveis, de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do RE SEUR. 
 

*fonte: Aviso POSEUR-15-2019-22 

Data de Abertura: 
21 de Maio 2019 

Data de Encerramento: 
29 de Agosto 2019 

Mais informação: 
POSEUR-15-2019-22 

 

https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-15-2019-22-prevenção-controlo-e-erradicação-de-espécies-exóticas-invasoras/
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POSEUR 
Valorização de Resíduos Urbanos - Projetos de Recolha Seletiva Multimaterial Porta-a-Porta 

Beneficiários:  As entidades beneficiárias que poderão apresentar candidatura no âmbito do presente Aviso são as entidades gestoras 
de resíduos urbanos com enquadramento nas alíneas d), f) e h) do artigo 89.º do RE SEUR: d) Autarquias Locais e suas Associações; f) 
Sector empresarial local; h) Empresas concessionárias municipais, intermunicipais ou multimunicipais 

 O presente aviso enquadra-se na Prioridade de Investimento 6.i – “Investimento no setor dos resíduos para satisfazer os 
requisitos do acervo da União em matéria de ambiente e para satisfazer as necessidades de investimento que excedam 
esses requisitos, identificadas pelos Estados-Membros”. 
A gestão de resíduos na União Europeia deverá ser melhorada e transformada em gestão sustentável dos materiais, a fim 
de proteger, preservar e melhorar a qualidade do ambiente, proteger a saúde humana, assegurar uma utilização prudente, 
eficiente e racional dos recursos naturais, promovendo os princípios da Economia Circular. 
Por outro lado, encontra-se reconhecida no texto do PO SEUR, a necessidade de complementar os investimentos que 
permitam a Portugal melhorar os níveis de reciclagem e de outras formas de valorização de resíduos urbanos, no sentido 
de garantir o cumprimento das metas estabelecidas na Diretiva Quadro dos Resíduos (DQR) e no Plano Estratégico para 
os Resíduos Urbanos (PERSU 2020). 
No contexto da adoção pela União Europeia do pacote legislativo sobre Economia Circular, através da revisão da Diretiva 
“Resíduos”, da Diretiva “Embalagens” e da Diretiva “Aterros”, resulta o reforço da importância do aumento da recolha 
seletiva dos resíduos urbanos, nomeadamente através de modelos de recolha Porta-a-Porta (PaP) que sejam mais 
próximos dos cidadãos e que permitam aumentar as quantidades de resíduos urbanos enviados para reciclagem. 
 
A tipologia de operação passível de apresentação de candidatura, no âmbito do presente Aviso, é a que se encontra 
prevista na subalínea iii) da alínea a) do artigo 88º do RE SEUR: iii) Investimentos para a introdução de soluções que 
permitam aumentar significativamente a participação dos cidadãos e a eficiência dos sistemas de recolha e reciclagem 
multimaterial (recolha porta-a-porta e sistemas pay-as-you-throw – PAYT). 
No âmbito do presente Aviso só serão aceites candidaturas com investimentos destinados à implementação de projetos 
de recolha seletiva multimaterial porta-a-porta de resíduos urbanos. 
 
O prazo máximo de execução das operações a prever na candidatura não deverá ultrapassar 2 anos (24 
meses), contados a partir da data de assinatura do Termo de Aceitação. 
A dotação de Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de € 10.000.000,00 
A taxa máxima de cofinanciamento de Fundo de Coesão a aplicar às operações a aprovar é de 85%, incindindo sobre o 
total das despesas elegíveis, de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do RE SEUR. 
 
*fonte: Aviso POSEUR-11-2019-25 

Data de Abertura: 
31 de Maio 2019 

Data de Encerramento: 
29 de Agosto 2019 (18h00) 

Mais informação: 
POSEUR-11-2019-25 

https://poseur.portugal2020.pt/media/41826/aviso-poseur-11-2019-25.pdf
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POSEUR 
Modernização e Ampliação de Instalações de Valorização de Resíduos Urbanos 

Beneficiários:  As entidades beneficiárias que poderão apresentar candidatura no âmbito do presente Aviso são as entidades gestoras 
de resíduos urbanos de serviço em alta, com enquadramento nas alíneas d), f) e h) do artigo 89.º do RE SEUR: 
d) Autarquias Locais e suas Associações; 
f) Sector empresarial local; 
h) Empresas concessionárias municipais, intermunicipais ou multimunicipais. 

 O presente aviso enquadra-se na Prioridade de Investimento 6.i – “Investimento no setor dos resíduos para satisfazer os 
requisitos do acervo da União em matéria de ambiente e para satisfazer as necessidades de investimento que excedam 
esses requisitos, identificadas pelos Estados-Membros” 
A gestão de resíduos na União Europeia deverá ser melhorada e transformada em gestão sustentável dos materiais, a 
fim de proteger, preservar e melhorar a qualidade do ambiente, proteger a saúde humana, assegurar uma utilização 
prudente, eficiente e racional dos recursos naturais, promovendo os princípios da Economia 
Circular. 
Por outro lado, encontra-se reconhecida no texto do PO SEUR, a necessidade de complementar os investimentos que 
permitam a Portugal melhorar os níveis de reciclagem e de outras formas de valorização de resíduos urbanos, no sentido 
de garantir o cumprimento das metas estabelecidas na Diretiva Quadro dos Resíduos (DQR) e no Plano Estratégico para 
os Resíduos Urbanos (PERSU 2020). 
No contexto da adoção pela União Europeia do pacote legislativo sobre Economia Circular, através da revisão da Diretiva 
“Resíduos”, da Diretiva “Embalagens” e da Diretiva “Aterros”, e face ao aumento da recolha seletiva multimaterial e de 
biorresíduos que se perspetiva no curto e médio prazo, torna-se necessário adaptar, ampliar e/ou modernizar as 
instalações de valorização de resíduos urbanos existentes, de modo a permitir o tratamento dos resíduos recolhidos 
seletivamente, e desta forma aumentar não só a quantidade, mas também a qualidade dos resíduos urbanos reciclados. 
 
As tipologias de operação passíveis de apresentação de candidatura, no âmbito do presente Aviso, são as que se 
encontram previstas nas subalíneas ii), iv) e v) da alínea a) do artigo 88º do RE SEUR: 
ii) Investimentos com vista ao aumento da quantidade e qualidade da reciclagem multimaterial, nomeadamente através 
da otimização e reforço das redes de recolha seletiva existentes, designadamente através da aquisição de ecopontos 
subterrâneos e superficiais, contentores de recolha seletiva e viaturas de recolha seletiva, ecocentros; otimização e 
reforço das infraestruturas de triagem multimaterial, nomeadamente através da instalação de novas centrais de triagem 
bem como de linhas de tratamento adicionais e respetivos equipamentos adicionais, tais como tapetes transportadores, 
separadores óticos, magnéticos, balísticos, e de metais não ferrosos, crivos rotativos; 
iv) Investimentos com vista ao aumento da valorização orgânica de resíduos, através do reforço e otimização do 
tratamento mecânico ou mecânico e biológico (TM ou TMB), designadamente através de instalação de novas TM e TMB, 
adaptação tecnológica das TM e TMB existentes, bem como a instalação de linhas de tratamento adicionais em TM e 
TMB existentes acrescidos de túneis de compostagem, digestores e equipamento de afinação do composto, e entre 
outros, incluindo também investimentos em estações de transferência e respetivas viaturas para encaminhamento dos 
RU para valorização orgânica e/ou material, incluindo a valorização energética do biogás; 
v) Investimentos com vista ao aumento de recolha seletiva de resíduos urbanos biodegradáveis (RUB), de compostagem 
doméstica de RUB e de valorização do composto, incluindo sistemas de recolha porta-aporta de RUB e PAYT; 
 
No âmbito do presente Aviso só serão aceites candidaturas com investimentos destinados à modernização e ampliação 
de instalações de valorização de resíduos urbanos, recolhidos seletivamente. Cada candidatura poderá apenas abranger 
uma tipologia de operação pelo que não serão aceites candidaturas que incluam investimentos enquadráveis em mais 
do que uma tipologia de operação. 
 
O prazo máximo de execução das operações a prever na candidatura não deverá ultrapassar 2 anos (24 meses), contados 
a partir da data de assinatura do Termo de Aceitação. 
A dotação de Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de € 18.000.000,00 
A taxa máxima de cofinanciamento de Fundo de Coesão a aplicar às operações a aprovar é de 85%, incindindo sobre o 
total das despesas elegíveis, de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do RE SEUR. 
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*fonte: Aviso POSEUR-11-2019-26 

Data de Abertura: 
31 de Maio 2019 

Data de Encerramento: 
18 de setembro 2019 

Mais informação: 
POSEUR-11-2019-26 

POCI 
Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes interessadas e da eficiência da administração 

pública 
Beneficiários:  São entidades beneficiárias, nos termos definidos no artigo 85º e do previsto no Anexo A.2 do RECI: 
a) Entidades da administração central do Estado; 
b) Entidades públicas empresariais prestadoras de serviços públicos; 
c) Outros níveis da administração ou outras entidades públicas, no âmbito das suas atividades, ao abrigo de protocolos celebrados 
com a administração central 
Para efeitos da alínea c) supra, os referidos protocolos devem ter como objeto a execução das operações a que se candidatam e ser 
celebrados com a Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros, ou com outra entidade da Administração Central a quem 
tenha sido atribuída pela Tutela competente responsabilidade na coordenação da implementação do 3 em Linha – Programa para a 
Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar 2018-2019. 

 
O presente aviso de concurso diz respeito a candidaturas enquadradas na Prioridade de Investimento P 11.1, visando 
apoiar operações que contribuam para o reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes 
interessadas e da eficiência da Administração Pública, a fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem. 
O Aviso visa dar resposta ao à iniciativa 3 em Linha – Programa para a Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar 
2018-2019, concretamente no que respeita aos objetivos definidos na sua Medida 12 (Eixo 2 – Conciliar na Administração 
Pública), constituindo-se como objetivo central promover, na Administração Pública, a implementação de Sistemas de 
Gestão da Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, e respetiva certificação acreditada, designadamente 
com base na norma portuguesa NP 4552:2016. 
O Programa 3 em Linha 2018-2019 tem como objetivo global promover um maior equilíbrio entre a vida profissional, 
pessoal e familiar, como condição para uma efetiva igualdade entre homens e mulheres e para uma cidadania plena, que 
permita a realização de escolhas livres em todas as esferas da vida. 
 
No âmbito do presente Aviso são suscetíveis de apoio operações de capacitação da Administração Pública, cofinanciadas 
pelo Fundo Social Europeu (FSE), enquadradas nas seguintes tipologias de operação previstas nas alíneas b), c) e d) do n.º 
2 do artigo 83.º do RECI: 
a)  Desenvolvimento de instrumentos de gestão, monitorização, bem como do acompanhamento e da avaliação de 

políticas públicas e de infraestruturas e equipamentos coletivos; 
b) Ações de promoção e divulgação de iniciativas com vista à disseminação de melhores práticas e partilha de 

conhecimento de novas formas de organização interna e de prestação de serviços públicos aos cidadãos e às empresas 
[…]; 

c) Desenvolvimento e implementação de sistemas de avaliação da prestação de serviços públicos e da satisfação dos 
utentes, de monitorização de níveis de serviço e de certificação de qualidade dos mesmos. 

 
Para dar cumprimento ao objetivo de implementação e certificação acreditada de um sistema de gestão da conciliação 
através da norma portuguesa NP4552:2016, a candidatura deve abranger, no mínimo, todas as atividades infra 
identificadas: 
Atividade 1: Diagnóstico / Planeamento; Atividade 2: Operacionalização / Implementação; Atividade 3: Monitorização e 
Melhoria;  Atividade 4: Certificação;  Atividade 5: Apresentação e Divulgação de Resultados (ações de benchmarking, 
quando relevante) 
Para além das atividades identificadas, poderão ser consideras elegíveis, mediante justificação adequada, novas atividades 
ou efetuados ajustamentos às atividades base propostas, em função das especificidades de cada organização. 
 
As operações a apoiar devem ter uma duração máxima de 18 meses, podendo, em casos devidamente justificados e 
aprovados pela AG, este prazo ser prorrogado até 30 meses. 

https://poseur.portugal2020.pt/media/41839/aviso-poseur-11-2019-26.pdf
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A taxa de financiamento FSE a conceder às operações aprovadas no âmbito do presente concurso é de 85%. 
A dotação do FSE afeta ao presente concurso é de € 10 000 000. 
 

*fonte: aviso  N.º 03/SAMA2020/2019 

Data de Abertura:  
13 de maio 2019 

Data de Encerramento: 
19 de julho 2019 

Mais informação: 
POCI-62-2019-13 

Fundo Ambiental 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade: Apoio a projetos no âmbito da conservação da natureza 

 
Beneficiários: Os Beneficiários são ONGA devidamente registadas no Registo Nacional das Organizações Não Governamentais de 
Ambiente (RNOE), as Associações de Municípios e Comunidades Intermunicipais e as Instituições de Ensino Superior e Sociedades 
Científicas. Os projetos podem ser apresentados em consórcio 

 
Este Aviso encontra-se inserido na Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, aprovada com 
a Resolução de Conselho de Ministros n.º 55/2018, de 7 de maio, a qual prossegue uma visão de longo prazo que alicerça 
a melhoria do estado de conservação do património natural, na progressiva apropriação do desígnio da biodiversidade 
pela sociedade, por via do reconhecimento do seu valor para o desenvolvimento do país e na prossecução de modelos de 
gestão mais próximos de quem está no território e, deste modo, contribui para a concretização de um modelo de 
desenvolvimento assente na valorização do seu território e dos seus valores naturais, bem como para fomentar a 
apropriação dos valores naturais e da biodiversidade, pela sociedade. 
 
São objetivos gerais do Aviso a melhoria do conhecimento e do estado de conservação do património natural e da 
biodiversidade do país, sendo objetivos específicos: 
•  Realização de projetos de conservação e gestão do património natural em áreas integrantes do Sistema Nacional de 
Áreas Classificadas (SNAC), orientados para os objetivos que estiveram na base de classificação dessas áreas e para os 
fatores de pressão e ameaça suscetíveis de comprometer a prossecução desses objetivos; 
• Realização de projetos cujo foco incida na gestão ativa de valores naturais e na colmatação de lacunas de conhecimento, 
designadamente de espécies e habitats protegidos, tendo em vista a melhoria do seu estado de conservação e tendências 
populacionais, e designadamente através da redução dos fatores de ameaça e da recuperação estrutural e funcional de 
habitats e de espécies e da valorização do território em que se inserem esses valores naturais; 
• Promoção de iniciativas de conservação da biodiversidade em contexto urbano. 
 
As tipologias abrangidas pelo Aviso compreendem projetos que tenham como objetivo a realização de medidas ou ações 
no domínio da conservação da natureza e biodiversidade e prossigam os objetivos específicos referidos e que não tenham 
sido objeto de apoios do LIFE. 
 
A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao Aviso é de €500.000, sendo a taxa máxima de cofinanciamento até 95%, 
incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com financiamento limitado a € 80.000 por projeto. 
 

*fonte: site Fundo Ambiental 

Data de Abertura:  
24 de maio 2019 notícia 

Data de Encerramento: 
24 de junho de 2019. (23h59) 

Mais informação:  

Aviso n.º 9451/2019  

http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AAC_03_SAMA2020_2019_Aviso.pdf
https://www.fundoambiental.pt/legislacao/aviso-n-94512019-ambiente-e-transicao-energetica-fundo-ambiental.aspx
https://www.fundoambiental.pt/legislacao/aviso-n-94512019-ambiente-e-transicao-energetica-fundo-ambiental.aspx
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Fundo Ambiental – PME’s 
 CIRCULAr Startups 

Beneficiários : Constituem beneficiários elegíveis para o fornecimento do programa de aceleração: 

Microempresas, Pequenas e Médias Empresas; Associações sem fins lucrativos e Fundações 
O beneficiário pode apresentar candidatura em consórcio, sendo o beneficiário a entidade líder, competindo -lhe estabelecer os 
acordos ou contratos necessários à implementação da operação; 
O líder do consórcio deverá definir a visão, exercendo liderança estratégica, afetando recursos e promovendo as redes de cooperação 
necessárias com outras tipologias de entidades, designadamente centros tecnológicos, unidades de I&D e outras infraestruturas 
tecnológicas. 

Estamos perante uma oportunidade para que, por um lado, possam ser apoiadas startups que desenvolvam e escalem 
soluções para desafios claramente identificados no âmbito da economia circular, ou startups que queiram integrar esses 
princípios, explicitamente, no desenvolvimento e escalar (scale-up) do seu negócio. E os empreendedores, empresas, 
gestores de fundos e outros agentes neste ecossistema estão cada vez mais conscientes da importância destes fatores 
para a sustentabilidade do negócio. 
 
É neste âmbito - acelerar a transição - que se insere o presente aviso, que pretende apoiar uma entidade que ofereça um 
programa de aceleração de economia circular para a comunidade startup e empresarial. Este programa de aceleração 
(também designado por Aceleradora) deve incidir sobre: i) startups que queiram desenvolver e escalar oportunidades de 
negócio identificadas no âmbito da economia circular; e sobre ii) empresas já existentes, mas que queiram 
desenvolver/escalar oportunidades de negócio no âmbito da economia circular ou adaptar o seu produto, serviço ou 
modelo de negócio às oportunidades da economia circular. 
 
São objetivos específicos desta iniciativa: 
a) Promover a igualdade do género quer nos participantes, quer nos oradores convidados; 
b) Proporcionar a interação entre os participantes e formadores nacionais e internacionais inspiradores e conhecedores 

do tema; 
c) Proporcionar a interação entre os participantes e empreendedores/ empresário nacionais e internacionais que 

tenham aplicado os princípios da economia circular na sua empresa/negócio; 
d) Explorar as potencialidades das várias estratégias de economia circular como reusar, repensar, reduzir, reutilizar, 

reparar, recondicionar, remanufaturar, realocar, reciclar e valorizar. 
 
Áreas Chave: 
A Aceleradora deve desenvolver conteúdos e dinâmicas que abordem todas as áreas -chave abaixo identificados: 
a)  Novos modelos de negócio: considerar as oportunidades inovadoras para a criação de valor acrescentado e alinhar 

incentivos produtor -utilizador, assentes na valorização financeira do desempenho do produto e/ou serviço e 
fomentando uma utilização mais eficiente, eficaz e produtiva dos ativos produzidos e/ou adquiridos pelas empresas; 

b)  Conceção circular: desenho de produtos, processos, serviços e espaços, pensados para uma máxima rentabilização, 
eficiência e produtividade, com uma minimização do impacto ambiental associado e que incluam, por exemplo, 
sistemas de retorno para reparação, reutilização, remanufatura ou reciclagem (p.e. em articulação com a estratégia 
enunciada na alínea a); 

c) Eficiência e regeneração: modelos disruptivos de eficiência de processo e produto para melhoria de produtividade, 
centrados na combinação de: 1) minimização da geração de desperdícios, toxicidade, ao longo da cadeia de valor; 2) 
substituição de recursos não renováveis por recursos renováveis e regeneráveis; 3) melhoria na eficácia de uso dos 
materiais, acelerando o metabolismo cradle -to -cradle que permite aos materiais manter o seu potencial enquanto 
recurso e serem valorizados com valor acrescentado (upcycling); 

d) Simbioses industriais: através da análise de fluxo de materiais e energia entre agentes num determinado local — e.g. 
região, cidade, zona industrial — procurando a partilha de informação e colaboração entre agentes para a identificação 
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de oportunidades de complementaridade de recursos, impulsionando o mercado ao uso de resíduos, subprodutos, 
materiais secundários, aproveitamento de energia e água em cascata; 

e)  Valorização de subprodutos e de resíduos: valorização de materiais residuais — subprodutos ou resíduos — como: 1) 
matéria –prima principal para o desenvolvimento de produtos com elevado valor acrescentado (upcycling); e/ou 2) 
substituição de matéria-prima (principal ou coadjuvante) de processo tradicional de produção, com benefício 
ambiental e económico relevante 

 
A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Aviso é de € 150.000  
Será selecionada a melhor candidatura (apenas uma) que receberá um financiamento a 100 % até ao limite de €150 000,00 
  
*fonte: site Fundo Ambiental e Aviso nº 7659/2019 

Data de Abertura: 
03 de maio 2019 

Data de Encerramento: 
27 de maio 2019 

Mais informação: 
Aviso nº 7659/2019  

Fundo Ambiental  
“Prémio ICNF 2019 - Uma Ideia Natural” 

Beneficiários: Constituem beneficiários/as elegíveis as pessoas coletivas de direito público, ou pessoas singulares ou coletivas de 

direito privado, designadamente empresários em nome individual, sociedades, cooperativas ou organizações não governamentais, 
podendo as candidaturas ser apresentadas a titulo individual ou por uma equipa. 

 
Este aviso visa promover o reconhecimento do património natural (Eixo 2 da ENCNB 2030) e fomentar a apropriação dos 
valores naturais e da biodiversidade (Eixo 3 da ENCNB 2030) presentes no território continental português. 
 
O Fundo Ambiental através do presente aviso irá apoiar financeiramente um único projeto que consistirá numa campanha 
de comunicação sobre a Rede Natura 2000 (no território continental), dirigida à comunidade escolar. 
 
Principais Objetivos: 
a) Aumentar o conhecimento, dar visibilidade e reconhecer a importância da Rede Natura 2000 do continente português, 

enquanto conjunto de espaços naturais reconhecidos pela sua biodiversidade e pelos serviços dos ecossistemas 
prestados e essenciais à vida humana;  

b) Fomentar o desenvolvimento de projetos que permitam, aos respetivos públicos-alvo da comunidade escolar, 
reconhecer o valor dos locais inseridos na Rede Natura 2000, resultando, assim, numa apropriação da biodiversidade 
desses territórios; 

c) Reconhecer a Rede Natura 2000 enquanto ativo estratégico do país, para potenciar o desenvolvimento de atividades 
económicas e sociais baseadas na presença dos valores naturais com relevância na comunidade europeia; 

d) Promover uma cidadania ativa, no domínio da conservação da natureza e biodiversidade. 
e) Realçar a importância dos SIC e das ZPE como áreas piloto para a implementação da Agenda 2030 e dos seus objetivos 

de desenvolvimento sustentável 
f) Premiar o projeto vencedor, através do Fundo Ambiental, atribuindo apoio financeiro para a sua execução e 

publicitação dentro dos seus canais próprios. 
 
 
Áreas chave a abordar na campanha de comunicação 
a) A campanha de comunicação a apoiar e a realizar junto da comunidade escolar deverá dar a conhecer a diversidade e 

a riqueza dos valores naturais presentes na Rede Natura 2000, em Portugal continental. 
b) Pretende-se também promover o conhecimento sobre paisagens, ambientes, ecossistemas, comunidades, espécies, 

processos biológicos e valores culturais, apresentados de uma forma inovadora e que envolva os públicos-alvo 

https://www.fundoambiental.pt/legislacao/aviso-n-76592019-circular-startups.aspx
https://www.fundoambiental.pt/legislacao/aviso-n-76592019-circular-startups-pdf.aspx
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definidos numa experiência, que desperte emoções e sensações e que promova a apreciação, o conhecimento, a 
valorização e a conservação da biodiversidade nacional. 

Em última análise, pretende-se promover o desejo de visitar, apreciar e usufruir as áreas da Rede Natura 2000 presentes 
no continente. 
 
O apoio financeiro atribuído pelo Fundo Ambiental terá um valor máximo de 50.000 € (cinquenta mil euros) para a sua 
conceção e execução, podendo ser atribuídas Menções Honrosas, as quais não serão objeto de apoio financeiro. 
 
*fonte: site Fundo Ambiental  

Data de Abertura: 
16 de maio 2019 

Data de Encerramento: 
15 de junho de 2019 (23h59) 

Mais informação: 
Aviso n.º 8455/2019   

POISE 
Combate à violência de género/doméstica - Instrumentos Específicos de Proteção das Vítimas e de 
Acompanhamento dos Agressores na Violência Doméstica: Combate ao tráfico de seres humanos e 

sensibilização e produção de materiais de suporte nesta área 
Beneficiários : Podem aceder aos apoios concedidos no âmbito do presente concurso, nos termos da alínea c) do artigo 167.º do 

Regulamento Específico, as entidades púbicas ou privadas que integram ou venham a integrar a Rede de Apoio e Proteção às Vítimas 
de Tráfico de Seres Humanos 
O presente concurso refere-se a intervenções no âmbito do combate ao tráfico de seres humanos, previstas nas alíneas 
a) e c) do n.º 2 do artigo 166.º do Regulamento Específico, bem como a ações no âmbito da sensibilização e da produção 
e divulgação de material formativo e informativo de suporte às atividades, exclusivamente no âmbito do combate ao 
tráfico de seres humanos, ao abrigo das alíneas e) e f) do n.º 2 do artigo 166.º da referida Portaria. 
Através do financiamento de operações que reforcem a prevenção da realidade do tráfico de seres humanos e a proteção 
e intervenção junto das suas vítimas, pretende-se promover a qualificação e autonomia das mesmas, bem como melhorar 
os mecanismos e estruturas de apoio à sua integração, garantindo os direitos destas e prevenindo eventuais situações de 
revitimização. Estas estruturas atuam no terreno ao nível da prevenção, junto das populações em geral, e ao nível do apoio 
e proteção junto das vítimas de tráfico de seres humanos, através de equipas multidisciplinares constituídas por pessoal 
especializado (apoios psicológico, social e jurídico, apoio à saúde e educação, apoio à reintegração social e laboral, apoio 
no retorno, seguindo o estipulado no Mecanismo de Referenciação Nacional para a Intervenção com Vítimas de Tráfico 
de Seres Humanos), pretendendo-se a cobertura do território abrangido pelo POISE com este tipo de respostas. 
 
No âmbito deste concurso são elegíveis as ações enquadradas nas alíneas a), c), e) e f) do n.º 2 do artigo 166.º do 
Regulamento Específico, em concreto: 
A. As ações dirigidas ao acolhimento de vítimas de tráfico de seres humanos promovidas por instituições que integrem a 
Rede de Apoio e Proteção a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos, abrangendo o funcionamento da estrutura de 
acolhimento da entidade beneficiária e incluindo a equipa técnica, nas suas valências de apoios social, jurídico e 
psicológico, e de apoio geral; 
B. As ações desenvolvidas pelas Equipas Multidisciplinares enquadradas no âmbito do Mecanismo de Referenciação 
Nacional, nomeadamente o apoio ao retorno assistido das vítimas, conforme documento disponível no sítio da CIG em 
“Documentação de Referência”; 
C. Realização de ações de informação e sensibilização junto da comunidade local e a produção e divulgação de materiais 
formativos e informativos de suporte às atividades exclusivamente relacionadas com o combate ao tráfico de seres 
humanos. 
 
As candidaturas apresentadas no âmbito deste concurso têm a duração máxima de 36 meses e a respetiva operação 
deverá ter início durante o ano de 2019. 
A dotação financeira indicativa afeta ao presente concurso é de 2.200.000,00€. 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/122317081/details/normal?l=1
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A comparticipação pública da despesa elegível é repartida pelo Fundo Social Europeu (85%) e pela Contribuição Pública 
Nacional (15%). 
 

*fonte:  Aviso POISE- 37-2019-15 

Data de Abertura: 
16 de maio 2019 

Data de Encerramento: 
03 de julho 2019 

Mais informação: 
POISE-37-2019-15  

POISE 
Combate à violência de género/doméstica - Instrumentos Específicos de Proteção das Vítimas e de 

Acompanhamento dos Agressores na Violência Doméstica: Acolhimento de emergência de vítimas de violência 
doméstica 

Beneficiários : Podem aceder aos apoios concedidos no âmbito do presente concurso, nos termos da alínea c) do artigo 167.º do 

Regulamento Especifico, as entidades públicas ou privadas, que integrem ou venham a integrar a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de 
Violência Doméstica, nos termos do n.º 1, do art.º 53.º da Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, na sua redação atual, que disponham 
de estruturas de atendimento ou que demonstrem trabalhar em parceria com entidades que disponham de estruturas de 
atendimento, e que disponibilizem respostas de acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica 

Pretende-se proteger, apoiar e capacitar as vítimas de violência doméstica e violência de género, através do apoio ao 
funcionamento das estruturas de acolhimento de emergência, enquanto resposta direta e articulada com a ação das 
estruturas de atendimento, numa perspetiva de consolidação e ampliação da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de 
Violência Doméstica. 
O acolhimento de emergência visa acolher, transitoriamente, vítimas de violência doméstica em situação de emergência, 
assegurando o seu acompanhamento, e dos/as filhos/as a cargo, de forma a garantir as condições necessárias à sua 
segurança e bem-estar físico e psicológico em situação de crise e em situações avaliadas como sendo de alto risco para a 
revitimização, a pedido da vítima e com o seu consentimento, por indicação da equipa técnica das estruturas de 
atendimento a vítimas e demais entidades que, nos termos da referida lei, estão habilitadas para solicitar este 
acolhimento. 
 
São elegíveis para efeitos de financiamento, enquadradas na alínea b) do n.º 2 do artigo 166.º do Regulamento Especifico, 
as respostas de acolhimento de emergência, nos termos do disposto no art.º 61.º-A da Lei nº. 112/2009, de 16 de setembro 
na sua redação atual. 
As referidas respostas deverão estar em conformidade com o preconizado nos seguintes documentos e legislação: 
i. Requisitos mínimos de intervenção em violência doméstica previstos no Guia de Requisitos Mínimos de Intervenção em 
situações de violência doméstica e violência de género da CIG; 
ii. Decreto Regulamentar n.º 2/2018, de 24 de janeiro, que regula as condições de organização e funcionamento das 
estruturas de atendimento, das respostas de acolhimento de emergência e das casas abrigo que integram a Rede Nacional 
de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica; 
iii. Portaria nº 197/2018, de 6 de julho, que procede à regulamentação do Decreto Regulamentar n.º 2/2018, de 24 de 
janeiro. 
 
As candidaturas apresentadas no âmbito deste concurso têm a duração máxima de 32 meses, devendo, no limite, concluir 
até 31 de dezembro 2021 
 
A dotação financeira indicativa afeta ao presente concurso é de 3.800.000 € para uma meta de realização de 100 vagas de 
emergências 
A comparticipação pública da despesa elegível é repartida pelo Fundo Social Europeu (85%) e pela Contribuição Pública 
Nacional (15%), 
 
*fonte: Aviso POISE-37-2019-14 

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=02
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=02
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Data de Abertura: 
16 de maio 2019 

Data de Encerramento: 
03 de julho 2019 

Mais informação: 

POISE-37-2019-14  

POISE 
Combate à violência de género/doméstica - Instrumentos Específicos de Proteção das Vítimas e de 

Acompanhamento dos Agressores na Violência Doméstica: Estruturas de atendimento, acompanhamento e 
apoio especializado a vítimas de violência doméstica e violência de género e sensibilização e produção de 

materiais nestas áreas 
Beneficiários : Podem aceder aos apoios concedidos no âmbito do presente concurso, nos termos da alínea c) do artigo 167.º do 

Regulamento Especifico, as entidades públicas ou privadas que integrem ou venham a integrar a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de 
Violência Doméstica, nos termos do disposto nos artigos 53.º, 61.º e 62.º da Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, alterada pelas Leis 
n.ºs 19/2013, de 21 de fevereiro, 82-B/2014, de 31 de dezembro, 129/2015, de 3 de setembro, que republica o regime jurídico de 
prevenção aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas, ainda alterada pelas Leis nºs 
42/2016, de 28 de dezembro, e 24/2017, de 24 de maio. 
 
O presente concurso refere-se a intervenções no âmbito do atendimento, acompanhamento e apoio especializados a 
vítimas de violência doméstica e violência de género, conforme a alínea a) do n.º 2 do artigo 166.º do Regulamento 
Especifico, bem como a ações no âmbito da sensibilização e da produção de material formativo e informativo de suporte 
às atividades, exclusivamente no âmbito da violência doméstica e violência de género, ao abrigo das alíneas e) e f) do n.º 
2 do artigo 166.º do citado Regulamento. 
Pretende-se em concreto apoiar intervenções que visem a consolidação da rede de prevenção e combate à violência 
doméstica e à violência de género, através do apoio direto e especializado às vítimas, com o envolvimento de equipas 
multidisciplinares que integrem as estruturas de apoio e de atendimento às vítimas, nomeadamente nas valências do 
apoio psicológico, social e jurídico, procurando alcançar a cobertura do território abrangido pelo POISE com este tipo de 
respostas. 
 
São elegíveis no âmbito deste concurso, enquadradas nas alíneas a), e) e f) do n.º 2 do artigo 166.º do Regulamento 
Específico, as ações de: 
i. atendimento, acompanhamento e apoio especializados - nas dimensões social, psicológica e jurídica - a vítimas de 
violência doméstica e/ou violência de género, designadamente a organização dos processos de intervenção no terreno e 
o apoio individual ou em grupo; 
ii. atividades de informação, sensibilização e prevenção primária junto da comunidade local, exclusivamente relacionada 
com a resposta referida na alínea anterior. 
iii. preparação e edição de materiais formativos e informativos de suporte às atividades exclusivamente relacionadas com 
violência doméstica e/ou violência de género 
 
A dotação financeira indicativa afeta ao presente concurso é de 3.800.000 €, para uma meta de realização de 9.000 
atendimentos. 
A dotação tem uma distribuição indicativa de 290.000.00€ para o território abrangido pelas Comunidades Intermunicipais 
do Médio Tejo, do Oeste e da Região de Leiria; 
A comparticipação pública da despesa elegível é repartida pelo Fundo Social Europeu (85%) e pela Contribuição Pública 
Nacional (15%) 
 
*fonte: Aviso POISE- 37-2019-13 

Data de Abertura: 
16 de maio 2019 

Data de Encerramento: 
03 de julho 2019 

Mais informação: 

POISE- 37-2019-13 

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=02
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=02
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=02
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=02
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Oportunidades que permanecem abertas – Avisos nacionais 

Oportunidades que 

permanecem abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

Centro 2020: Operações de 

Acolhimento Empresarial 

 Início Receção Fim de Receção  

AVISO N.º CENTRO-53-2018-19 

Boletim Informativo – janeiro 

2019 

Fase 3 01.05.2019 30.06.2019 

Centro 2020: Operações 

Enquadradas no PAMUS 

validados no âmbito da PI4.5 (4E) 

para os Centros Urbanos 

Complementares 

27 de dezembro de 2019 (18h) 

Aviso CENTRO -06-2018-20 

Boletim Informativo – janeiro 

2019 

Programa Operacional Regional 

do Centro: Investimento no 

ensino pré-escolar, básico e 

secundário 

30 de junho de 2019 (17:59:59) 

AVISO Nº CENTRO-73-2017-01 

Boletim informativo – fevereiro 

2019 

Programa Operacional Regional 

do Centro: Investimento Em 

Infraestruturas De Saúde 
30 de junho de 2019 (17:59:59)    AVISO N.º CENTRO-42-2019-01 

Programa Operacional Regional 

do Centro Património Natural 30 de junho de 2019 AVISO N.º CENTRO-14-2016-05 

Programa Operacional Regional 

do Centro Investimento no 

património cultural 
30 de junho de 2019 AVISO CENTRO-14-2016-01 

GULBENKIAN: Projetos na área da 

sustentabilidade 
30 de junho de 2022 

Projetos na área da 

sustentabilidade  

Regulamento 

POSEUR: Projetos de 
Demonstração Em Matéria De 
Adaptação às Alterações 
Climáticas e Disseminação de 
Boas Práticas 

27 de junho de 2019 POSEUR-08-2019-11 

POSEUR: Projetos Inovadores de 
Recolha Seletiva de Fluxos 

27 de junho de 2019 POSEUR-11-2019-12 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjH6v2hl9LiAhVVAWMBHW-kB9AQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fbalcao.portugal2020.pt%2FNB.BALCAO2020.UI%2FHome%2FDownload_Anonymous_Documento%3FdocID%3D15c25ebf-3e7f-4039-bb72-7a7514dcef57&usg=AOvVaw1WXLQ20xrqHWcNiS9CUDbZ
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?theme=ja_k2filter&isc=1&ordering=rxf16&category_id=7&xf_10=1&xf_11=5
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a3abc04d-37ac-4baf-b727-f692b4be4123
https://gulbenkian.pt/grant/projetos-na-area-da-sustentabilidade/
https://gulbenkian.pt/grant/projetos-na-area-da-sustentabilidade/
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2018/01/21175255/PGSUSTENTABILIDADE_Regulamento18.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/41583/aviso-poseur-08-2019-11.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/41603/aviso-poseur-11-2019-12.pdf
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Valorizáveis e de Resíduos 
Perigosos Contidos nos Resíduos 
Urbanos 

POSEUR: Aviso em Contínuo 
destinado a Ações de Proteção do 
Litoral – 8º Aviso 

29 de agosto 2019 POSEUR-09-2019-18 

POCI: Sistema De Apoio À 
Modernização E Capacitação Da 
Administração Pública 

04 de junho 2019  
POCI-62-2019-04: 

02/SAMA2020/2019 

Oportunidades que permanecem abertas –   PME 

Medida Data de Encerramento Mais Informação 

(SI I&DT) Sistema de Incentivos à 
investigação e desenvolvimento 
tecnológico:  
Reforço da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da 
inovação 

18 de Julho 2019 SI-47-2019-08 

Oportunidades que permanecem abertas – Horizonte 2020 

Medida Data de 
Abertura 

Data de 
Encerramento 

Mais Informação 

Avisos no âmbito da Construção de um 
futuro resiliente às alterações climáticas e 

de baixo teor de carbono:  
energia segura, limpa e eficiente 

 
12 de março 

2019 

03 de setembro 
2019 

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020  
 

Sociedades Seguras– Proteção da Liberdade 
e Segurança da Europa e dos seus cidadãos 

 
14 de março 

2019 

22 de agosto de 
2019 

H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020 
 

Indústrias de Base Biológica  4 de abril 2019 
4 de setembro 

2019 

H2020-BBI-JTI-2019   
 

https://poseur.portugal2020.pt/media/41646/aviso-poseur-09-2019-18.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/20190404_AAC_02_SAMA2020_2019.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/20190404_AAC_02_SAMA2020_2019.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AAC_14_SI_2019_Mobilizadores.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;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=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


 

22 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades que permanecem abertas – LIFE 

 Data de Abertura Data de Abertura Data de Encerramento 

 Subprograma Ambiente 

Projetos tradicionais de meio 
ambiente e eficiência de 
recursos 

4 de abril 2019 17 de junho 2019 

Natureza e Biodiversidade 4 de abril 2019 19 de junho 2019 

Governação e Informação em 
matéria de Ambiente 

4 de abril 2019 19 de junho 2019 

Projetos Integrados 4 de abril 2019 5 de setembro 2019 

 Subprograma Alterações 
Climáticas 

Mitigação das Alterações 
Climáticas 

4 de abril 2019 12 de setembro 2019 

Adaptação ás Alterações 
Climáticas 

4 de abril 2019 12 de setembro 2019 

Governação e Informação em 
matéria de clima 

4 de abril 2019 12 de setembro 2019 

Mais Informação Life 2019 Calls for proposals 

Oportunidades que permanecem abertas –  Mecanismo interligar a Europa 
Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

2019 CEF Energy Call 20 de março 2019 13 de junho de 2019 
2019 CEF Energy 

 

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

Apoio À Execução Do 
Quadro De Competência 

Empreendedorismo 
9 de abril 2019 22 de agosto 2019 COS-ENTRECOMP-2018-3-01 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2019-cef-energy-call-proposals
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/call_text_cos-entrecomp-2018-3-01.pdf
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Oportunidades que permanecem abertas – Europa para os Cidadãos 
Medida Período de início de execução 

do projeto 
Data de Encerramento 

Geminação de Cidades 

 
1 de fevereiro de 2020 a 
31 de outubro de 2020 

1 de setembro de 2019 (12h 
CET, Hora de Bruxelas) 

Redes de Cidades 

1 de março de 2020 a 
31 de agosto de 2020 

1 de setembro de 2019 (12h 
CET, Hora de Bruxelas) 

Projetos da Sociedade Civil 
1 de março de 2020 a 
31 de agosto de 2020 

1 de setembro de 2019 (12h 
CET, Hora de Bruxelas) 

Mais informação: EACEA-51/2018 
Guia do Programa 2019 

Boletim Informativo – janeiro 2019 

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

  Apoiar o desenvolvimento de ofertas 
de aprendizagem à medida através da  

implementação de "Caminhos de 
Especialização” 

13 de março 2019 8 de julho de 2019 
VP/2019/005 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2019_en_1.pdf
file://///DOCSERVER/SaraPaulo/Oeste%20CIM/Boletim%20Informativo/Guia%20do%20Programa%202019
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=551&furtherCalls=yes

