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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 

Consumer engagement and 
demand response 

LC-SC3-EC-3-2020 03 de setembro 2019 29 de janeiro 2020 

DC – AC/DC hybrid grid for a 
modular, resilient and high RES 
share grid development 

LC-SC3-ES-10-2020 03 de setembro 2019 29 de janeiro 2020 

Rapid Relief through 
Transitions on Islands 

LC-SC3-ES-11-2020 03 de setembro 2019 29 de janeiro 2020 

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

LC-SC3-ES-12-2020 03 de setembro 2019 29 de janeiro 2020 

Integrated local energy systems 
(Energy islands) 

LC-SC3-ES-3-2018-2020 03 de setembro 2019 29 de janeiro 2020 

Decarbonising energy systems 
of geographical Islands 

LC-SC3-ES-4-2018-2020 03 de setembro 2019 29 de janeiro 2020 

TSO – DSO – Consumer: Large-
scale demonstrations of 
innovative grid services 
through demand response, 
storage and small-scale (RES) 
generation 

LC-SC3-ES-5-2018-2020 03 de setembro 2019 29 de janeiro 2020 

Demonstration of innovative 
technologies for floating wind 
farms 

LC-SC3-RES-19-2020 03 de setembro 2019 29 de janeiro 2020 

Demonstration of advanced 
biofuels production from 
aquatic biomass 

LC-SC3-RES-27-2020 03 de setembro 2019 29 de janeiro 2020 

Market Uptake support LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020 03 de setembro 2019 29 de janeiro 2020 

Increase performance and 
reliability of photovoltaic plants 

LC-SC3-RES-33-2020 03 de setembro 2019 29 de janeiro 2020 

Reduce the cost and increase 
performance and reliability of 
CSP plants 

LC-SC3-RES-35-2020 03 de setembro 2019 29 de janeiro 2020 

Next generation of thin-film 
photovoltaic technologies 

LC-SC3-RES-9-2020 03 de setembro 2019 29 de janeiro 2020 

Smart Airports LC-SC3-SA-1-2020 03 de setembro 2019 29 de janeiro 2020 

Smart Cities and Communities LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020 03 de setembro 2019 29 de janeiro 2020 

Pre-Commercial Procurement 
for a 100% Renewable Energy 
Supply 

LC-SC3-RES-10-2020 26 de setembro 2019 26 de março 2020 
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Long Term EU-Africa 
Partnership for Research and 
Innovation actions in the area 
of renewable energy 

LC-SC3-JA-5-2020 26 de setembro 2019 26 de março 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

 

Horizonte 2020:  
Redes de formação inovadora Marie Skłodowska-Curie 

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 

Innovative Training Networks MSCA-ITN-2020 12 de setembro 2019 14 de janeiro 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Europa Criativa 
Beneficiários:  Os candidatos devem ser entidades (empresas privadas, organizações sem fins lucrativos, associações, organizações 
de beneficência, fundações, municípios/câmaras municipais, etc.), estabelecidas num dos países participantes no subprograma 
MEDIA e que sejam propriedade, diretamente ou através de participação maioritária, de nacionais desses país 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Support to Television 
Programming of Audiovisual 
European Works 

CREA-TV-2020 19 de setembro 2019 28 de novembro 2019 

Support to International co-
production funds 

CREA-COPROD-2020 19 de setembro 2019 15 de janeiro 2019 

Support for the Development 
of Audiovisual Content - Slate 
Funding 

CREA-DEVSLATE-2020 19 de setembro 2019 04 de fevereiro 2020 

Support to cinema networks CREA-CINNET-2020 19 de setembro 2019 28 de maio 2020 

Support for the Distribution of 
non-national films - The 
Distribution Selective Scheme 

CREA-DISTSEL-2020 19 de setembro 2019 10 de dezembro 2019 

Support to Market Access CREA-MARKETACC-2020 19 de setembro 2019 06 de fevereiro 2020 

Support to European Networks 
of Festivals Action 2 

CREA-FESTNET-2020 19 de setembro 2019 23 de abril 2020 

Promotion of European 
audiovisual works online 

CREA-ONLINE-2020 19 de setembro 2019 07 de abril 2020 

Support to Festivals Action 1 CREA-FESTIVALS-2020 19 de setembro 2019 21 de novembro 2019 

Support for Development of 
European Video Games 

CREA-DEVVG-2020 19 de setembro 2019 12 de fevereiro 2020 

Film Education CREA-FILMEDU-2020 19 de setembro 2019 12 de março 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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EUROPA CRIATIVA 
Subprograma «MEDIA»: Apoio Ao Desenvolvimento De Conteúdos Audiovisuais - Projetos Individuais 

Beneficiários: Empresas europeias cujas atividades contribuam para a consecução dos objetivos referidos no aviso e, em particular, a 
produtoras independentes de audiovisuais legalmente constituídas, pelo menos 12 meses antes da data de apresentação das 
candidaturas e que possam demonstrar algum sucesso recente.   
O programa está igualmente aberto a ações de cooperação bilateral ou multilateral que visem países ou regiões selecionadas, com 
base em dotações suplementares pagas por esses países ou regiões e em disposições específicas a acordar com os mesmos. O 
programa permite a realização de ações de cooperação e de ações conjuntas com países que não participem no programa, bem como 
com organizações internacionais ativas nos setores culturais e criativos, como a UNESCO, o Conselho da Europa, a Organização de 
Cooperação e Desenvolvimento Económicos e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, com base em contribuições 
conjuntas para a realização dos objetivos do programa. Podem ser selecionadas candidaturas apresentadas por candidatos de países 
terceiros, desde que, à data da decisão de atribuição, tenham sido assinados acordos que definam as modalidades de participação 

destes países no programa estabelecido pelo regulamento supra referido. 

No âmbito do objetivo específico de reforço da capacidade do setor audiovisual europeu num contexto transnacional e 
internacional, uma das prioridades do subprograma MEDIA consiste em aumentar a capacidade dos operadores 
audiovisuais para desenvolverem projetos com potencial de divulgação dentro e fora da Europa, bem como promover 
coproduções europeias e internacionais.  
 O subprograma MEDIA apoiará: a criação de obras audiovisuais europeias, nomeadamente, filmes e programas televisivos 
tais como obras de ficção, documentários, filmes infantis e de animação, bem como obras interativas, designadamente 
jogos de vídeo e multimédia, com maior potencial de divulgação transfronteiriça; atividades destinadas a apoiar as 
empresas europeias de produção audiovisual, em particular as produtoras independentes, a fim de facilitar a realização 
de coproduções europeias e internacionais de obras audiovisuais, incluindo programas televisivos.  
  
São elegíveis as ações com vista ao desenvolvimento das seguintes obras audiovisuais:  
 - Longas-metragens cinematográficas, filmes de animação e documentários criativos com uma duração mínima de 60 
minutos, essencialmente para fins de distribuição cinematográfica; - Projetos de ficção (obras isoladas ou séries) com uma 
duração total mínima de 90 minutos, filmes de animação (obras isoladas ou séries) com uma duração total mínima de 24 
minutos, e documentários criativos (obras isoladas ou séries) com uma duração total mínima de 50 minutos, 
essencialmente para fins de exploração televisiva; - Projetos de ficção, com uma duração ou tempo de experiência do 
utilizador total de, no mínimo, 90 minutos, de animação, com uma duração ou tempo de experiência do utilizador total 
de, no mínimo, 24 minutos, e documentários criativos, com uma duração ou tempo de experiência do utilizador total de, 
no mínimo, 50 minutos, essencialmente para fins de exploração de plataformas digitais. Estes mínimos não são aplicáveis 
a projetos que apresentem uma experiência de utilizador em formato não linear (por exemplo, de realidade virtual). A 
plataforma digital contempla os seguintes tipos de projetos: projetos de filmes de animação, de documentários criativos 
e de ficção destinados a múltiplos suportes audiovisuais, projetos interativos, séries web lineares e não lineares, e projetos 
narrativos de realidade virtual. 
O primeiro dia das filmagens (ou equivalente) do projeto apresentado não deve ser marcado para os 8 meses seguintes à 
data de apresentação da candidatura. O candidato deve também ser titular da maioria dos direitos relacionados com o 
projeto. 
O orçamento total disponível ascende a € 5,4 milhões. A contribuição financeira é atribuída na forma de um subsídio. 
A contribuição financeira máxima suscetível de ser atribuída a cada Projeto Individual consiste num montante fixo de: €  
60 000, tratando-se de um filme de animação; € 25 000, tratando-se de um documentário criativo; € 50 000, tratando-se 
de uma obra de ficção cujo orçamento de produção estimado seja igual ou superior a € 1,5 milhões; €30 000 , tratando-
se de uma obra de ficção cujo orçamento de produção estimado seja inferior a € 1,5 milhões . 
 
*fonte:  Aviso nº EACEA-17-2019 

Data de Abertura: 
1ª fase -12 de setembro  

2ª fase - 20 de fevereiro 2020 

Data de Encerramento 
1º fase - 13 de novembro 

2019 
2ª fase - 12 de maio 2020 

Mais informação: 
 

EACEA/17/2019 
 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en
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EEA Grants  
Desenvolvimento local através da Salvaguarda e Revitalização de Património Cultural Costeiro 

Promotores elegíveis: entidades públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais; organizações não-governamentais, constituídas 
como pessoa coletiva em Portugal, bem como pessoas singulares residentes em Portugal 
Parceiros elegíveis: entidades públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais, bem como organizações não-governamentais e 
pessoas singulares legalmente estabelecidas em Portugal e nos Estados Doadores 
É obrigatório que o projeto seja implementado em regime de parcerias (entidades públicas), caso a entidade promotora seja privada. 
O principal objetivo deste aviso é a conservação e reabilitação de património cultural costeiro, classificado ou em vias de 
classificação e a sua revitalização para as comunidades locais, nomeadamente na conversão de espaços em centros de 
memória, de interpretação e de desenvolvimento de atividades tradicionais, reforçando sentimentos de pertença, de 
apropriação da cultura, saber e identidade. 
Os projetos deverão ser desenvolvidos com uma parceria local e apresentar obrigatoriamente um plano de 
desenvolvimento sobre o uso sustentável do património cultural como um recurso aberto para a afirmação das 
comunidades locais. O plano de sustentabilidade deve demonstrar em como o projeto está baseado uma comunidade 
local e de que forma vai trazer benefícios para a população, os negócios e a indústria. 
 
Tipologia dos Projetos: 
Os projetos devem incluir, trabalhos ou intervenções de conservação, restauro, reabilitação e revitalização em património 
cultural costeiro, em articulação com a disseminação e valorização das manifestações, práticas, conhecimentos e técnicas 
tradicionais. Os bens culturais elegíveis devem estar localizados nas zonas de interface ou em áreas de transição entre 
terra e mar, incluindo estuários de rios. Neste sentido, são suscetíveis de apoio projetos que intervencionem as seguintes 
categorias de bens culturais: 
Património cultural imóvel classificado ou em vias de classificação, conforme definido na Lei n.º 107/2001 de 8 de 
setembro e desenvolvido pelo Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro;  
b) Património móvel integrado em bens culturais imóveis e identificado como tal no respetivo ato de classificação ou no 
ato de abertura do procedimento de classificação, tal como definido no Decreto-Lei n.º 140/2009 de 15 de junho;  
 c) Património cultural imaterial tal como definido no Decreto-Lei n.º 139/2009 de 15 de junho, revisto pelo Decreto-Lei 
149/2015 de 4 de agosto, e da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da UNESCO, aprovada pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 12/2008, de 24 de janeiro, e ratificada pelo Decreto do Presidente da República 
n.º 28/2008, de 26 de março.   
Os projetos têm que incluir obrigatoriamente atividades de valorização de bens da categoria c), em combinação com a 
categoria a) e/ou b). 
O património cultural costeiro alvo de beneficiação no âmbito deste aviso considera bens imóveis classificados como de 
interesse nacional, de interesse público, de interesse municipal, ou em vias de classificação, tal como definido na Lei n.º 
107/2001 de 8 de setembro. 
 
A duração do projeto é de 24 meses a 48 meses. O prazo final para a implementação do projeto é até 30 de abril de 2024. 
O montante total disponível é de 4.397.809 € com um financiamento máximo por projeto de 750.000 € e mínimo de 
500.000 €. 
O montante total dos projetos deverá ser distribuído do seguinte modo: a) 75% para implementação de ações de 
conservação e/ou reabilitação de património cultural imóvel classificado ou em vias de classificação, incluindo património 
móvel integrado (medidas estruturais); b) 25% para ações de valorização do património imaterial identitário das 
populações e/ou comunidades locais, e que esteja em estreita relação com  o património imóvel ou móvel integrado 
(medidas não estruturais). 
Os custos elegíveis do projeto selecionado serão financiados até uma taxa máxima de 85%, sendo os restantes 15% 
assegurados pelas entidades promotoras. 
 
*fonte:  Aviso 1 – Desenvolvimento local através da Salvaguarda e Revitalização de Património Cultural Costeiro 

Data de Abertura: 
05 de setembro 2019 

Data de Encerramento 
05 de fevereiro 2019 

Mais informação: 
Call 1 – Desenvolvimento local através da Salvaguarda e 

Revitalização de Património Cultural Costeiro 
 

https://www.eeagrants.gov.pt/media/2091/desenvolvimento-local-atraves-da-salvaguarda-e-revitalizacao-de-patrimonio-cultural-costeiro_aviso1.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2091/desenvolvimento-local-atraves-da-salvaguarda-e-revitalizacao-de-patrimonio-cultural-costeiro_aviso1.pdf
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EEA Grants  
Sistema de reembolso de depósito para garrafas de bebidas e latas 

Promotores elegíveis: entidades públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais; organizações não-governamentais, constituídas 
como pessoa coletiva em Portugal, bem como pessoas singulares residentes em Portugal 
Parceiros elegíveis: entidades públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais, bem como organizações não-governamentais e 
pessoas singulares legalmente estabelecidas em Portugal e nos Estados Doadores 
É obrigatório que o projeto seja implementado em regime de parcerias (entidades públicas), caso a entidade promotora seja privada. 
Através deste Programa serão financiados projetos inovadores e estruturantes para o país nas áreas do Ambiente, 
Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono, com o objetivo de promover o bom estado ambiental dos 
ecossistemas e reduzir os efeitos adversos da poluição e de outras atividades humanas. 
As garrafas para bebidas que constituem produtos de plástico de utilização única figuram entre as unidades de lixo marinho 
mais encontradas da União Europeia, tratando-se de uma consequência da falta de eficácia dos sistemas de recolha 
seletiva e da participação reduzida dos consumidores nestes sistemas. 
os projetos a apoiar devem contribuir para a implementação de um sistema de depósitos adaptado ao quadro legislativo 
nacional já em vigor ou uma proposta das alterações necessárias a este quadro. Os projetos a apoiar devem também 
indicar os obstáculos identificados e como superá-los para alcançar os objetivos, bem como apresentar uma proposta de 
fluxos técnicos e financeiros que devem incluir o valor correto para o montante do depósito. 
As quatro áreas prioritárias abrangidas no âmbito do presente Aviso são as seguintes:  

A. Soluções para depósito de garrafas de plástico (e latas)  
 Os projetos a serem desenvolvidos neste âmbito deverão contemplar a implementação de um sistema de reembolso de 
depósito piloto para embalagens de bebidas não reutilizáveis, designadamente garrafas de plástico, podendo também 
incluir latas de metal.  O sistema de reembolso de depósito pressupõe que seja cobrado ao consumidor um valor de 
depósito por cada garrafa de plástico (ou lata) adquirida, sendo o valor ressarcido aquando da entrega da embalagem 
vazia nos locais designados. 

B. Soluções para reutilização de garrafas de plástico  
Os projetos a serem desenvolvidos neste âmbito devem apresentar soluções para conceção de garrafas de plástico 
reutilizáveis e ou para sistemas de reutilização de garrafas de plástico e devem enquadrar-se nas áreas referidas no Aviso 

C. Soluções para os produtores utilizarem garrafas de plástico recicladas (e latas) 
 Os projetos a serem desenvolvidos neste âmbito devem permitir o desenvolvimento ou a concretização de soluções para 
conceção, produção e utilização de garrafas de plástico (e latas) feitas total ou parcialmente de materiais reciclados, que 
tenham um impacte direto em uma ou mais das áreas descritas no Aviso. 

D. Soluções para tratamento e reciclagem de garrafas de plástico (e latas) 
As candidaturas a submeter neste âmbito devem estar alinhadas com o objetivo de aumentar a reciclagem e a qualidade 
dos materiais reciclados, em particular dos plásticos, através do desenvolvimento da capacidade de reciclagem, da 
melhoria da eficiência dos processos de tratamento e reciclagem e de soluções inovadoras, prevendo-se o 
desenvolvimento ou a concretização de soluções nas áreas referidas no Aviso. 
 
Relativamente à área prioritária A, os projetos devem decorrer até à entrada em funcionamento do sistema de depósito 
obrigatório previsto no artigo 23.º-C do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, isto é, 31 de dezembro de 2021.  
Relativamente às restantes áreas prioritárias, os projetos têm a duração máxima de 36 meses, podendo a sua duração 
estender-se para além de 31 de dezembro de 2021. 
A dotação disponível para este aviso é de 6.400.000€.  Montante mínimo de financiamento de cada projeto: 200.000€.  
Montante máximo de financiamento de cada projeto: 1.000.000€. 
Os custos elegíveis do projeto selecionado serão financiados até uma taxa máxima de 90%. 
 
*fonte:  Aviso #1 -  Sistema de reembolso de depósito para garrafas de bebidas e latas   

Data de Abertura: 
05 de setembro 2019 

Data de Encerramento 
30 de novembro 2019 

Mais informação: 
Call #1 – Sistema de reembolso de depósito para garrafas de 

bebidas e latas  

https://www.eeagrants.gov.pt/media/2112/programa-ambiente-call1.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2112/programa-ambiente-call1.pdf
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UIA - Urban Innovative Actions 
5ª convite à apresentação de candidaturas 

Beneficiários: As seguintes autoridades podem solicitar apoio para a realização de ações inovadoras urbanas: a) Qualquer autoridade 
urbana de uma unidade administrativa local definida de acordo com o grau de urbanização como cidade, vila ou subúrbio e 
compreendendo pelo menos 50 000 habitantes; b) Qualquer associação ou agrupamento de autoridades urbanas de unidades 
administrativas locais definidas de acordo com o grau de urbanização como cidade, vila ou subúrbio em que a população total seja de 
pelo menos 50.000 habitantes, incluindo associações ou agrupamentos transfronteiriços, associações ou agrupamentos em diferentes 
regiões e/ou Estados-Membros 
Exemplos de aglomerações organizadas elegíveis no âmbito da Iniciativa UIA são: Portugal: Comunidades Intermunicipais (CIMs) 

 
A UIA apoia projetos-piloto para identificar e testar novas soluções para questões relacionadas com o desenvolvimento 
urbano sustentável. O seu principal objetivo é fornecer às autoridades urbanas europeias o espaço e os recursos 
necessários para experimentarem novas respostas inovadoras aos desafios locais complexos e interligados. 
Através desta iniciativa, as autoridades urbanas têm a possibilidade de testar como soluções novas e não comprovadas 
funcionam na prática e respondem à complexidade da vida real. 
As autoridades urbanas devem aproveitar esta oportunidade para tentarem novas abordagens e testarem novas 
tecnologias que ultrapassam o escopo dos “projetos normais”. Por outras palavras, são apoiados projetos-piloto que são 
demasiado arriscados para serem financiados por fontes tradicionais de financiamento, tendo em conta que terão de ser 
altamente inovadores e experimentais. 
 
A UIA vais apoiar projetos que são: 
Inovadores (que não tenham sido previamente testados); de boa qualidade (existe relação entre objetivos, atividades e 
resultados, traduzindo-se numa ambição realista); participativos (contam com o apoio de especialistas de fontes externas, 
por ex. universidades, ONGs, empresas,…); mensuráveis e transferíveis (devem ter a capacidade de replicação por outras 
organizações na Europa).  
Os tópicos que as autoridades urbanas podem abordar no âmbito desta Iniciativa UIA devem estar estreitamente alinhados 
com aqueles identificados no quadro da Agenda Urbana da UE. Estes tópicos são os seguintes: Qualidade do AR, Economia 
Circular, Cultura e Património Cultural e Alterações Demográficas. 
Não é obrigatória uma parceria transnacional. 
 
A implementação do projeto deve ocorrer dentro de um período máximo de 3 anos. 
O orçamento para este aviso de candidaturas é de aproximadamente € 50 milhões e cada projeto pode receber um 
máximo de € 5 milhões.  
O cofinanciamento é financiado até 80% dos custos elegíveis. 
 
*fonte:  Aviso Urban Innovative Actions – 5th Call for Proposals 

Data de Abertura: 
16 de setembro 2019 

Data de Encerramento 
12 dezembro 2019 

Mais informação: 
Urban Innovative Actions – 5th Call for Proposals  

https://uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals-launched
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EMFF - Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas 
 Monitorização dos Oceanos 

Beneficiários: Entidades legais, podendo ser organismos públicos ou privados 

A energia dos oceanos pode fornecer energia limpa e segura e contribuir para o objetivo da UE de alcançar uma 
parcela de fontes renováveis de, pelo menos, 32% do consumo final bruto da UE até 2030. Atualmente, a UE é 
líder global em tecnologias de energia oceânica. 
Um planeamento estratégico é necessário para prevenir futuros conflitos com outros utilizadores do mar e para 
assegurar um impacto mínimo da implantação de energia oceânica no ambiente marinho. Procedimentos de 
avaliação ambiental coordenados e antecipados sob as legislações ambientais aplicáveis e as respetivas regras 
legais nacionais são fundamentais para garantir a conformidade e o envolvimento das partes interessadas.  
A solicitação de consentimento dos por parte de quem desenvolve os dispositivos requer um entendimento 
sólido da avaliação e dos processos ambientais aplicados à energia do oceano. No entanto, a implantação de 
dispositivos de energia oceânica não tem precedentes e são muito limitados os dados empíricos que poderiam 
informar sobre o processo regulatório. Obter consentimento para uma tecnologia emergente, como a energia 
oceânica, pode ser demorado e dispendioso. Implica igualmente a necessidade de informação pública, consulta 
e apoio. Os processos de consentimento, precisam, por esse motivo, de ser antecipados, adaptados e 
proporcionados. 
Uma monitorização ambiental rigorosa, uma avaliação de impacto e uma compreensão atempada destes 
aspetos beneficiarão as implementações atuais e futuras do setor da energia oceânica como um todo, 
estabelecendo uma estrutura de orientação para estabelecer um protocolo para avaliações, licenciamentos, 
controlos e uma monitorização regulares. Isso ajudará a orientar o processo de transição da pesquisa e 
desenvolvimento para a implantação comercial de novas tecnologias. 
Objetivos Gerais: 

a) Aumentar a quantidade de dados ambientais e o conhecimento sobre a avaliação de possíveis impactos 
dos dispositivos de energia oceânica (conversão de energia térmica das ondas, das marés e dos oceanos) 
implantados no mar; 

b) Contribuir para reduzir a incerteza na modelagem de possíveis impactos de futuros dispositivos de 
energia oceânica; 

c) Orientar quem desenvolve a energia oceânica e as autoridades públicas competentes encarregadas do 
licenciamento e do planeamento marítimo; 

d) Informar as partes interessadas e ajudar a alimentar o debate público 
 
A dotação afeta ao presente período de candidatura é de 30 milhões de euros. 
 
*fonte:  Aviso EMFF-OM-2019 

Data de Abertura: 
24 de setembro 2019 

Data de Encerramento 
15 de janeiro 2020 

Mais informação:  
EMFF-OM-2019 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/om;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


BOLETIM INFORMATIVO COM OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO | 2019  
 

11 
 

CENTRO 
Operações enquadradas nos PEDU selecionados no âmbito da PI 9.8 (9b) 

Beneficiários:  Podem apresentar candidaturas os seguintes beneficiários dos PEDU dos centros urbanos identificados no Anexo 
A: Comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais - Entidades, públicas ou privadas, que promovam projetos urbanos 
no âmbito de planos integrados.  
Centros Urbanos identificados no Anexo A: Cantanhede, Nazaré e Torres Novas. 

 
Tendo em consideração que o encerramento dos Avisos para operações PEDU ocorreu em 27/12/2018 sem que todas 
as candidaturas identificadas nos Planos de Ação referidos acima tenham sido submetidas, iniciou-se o processo de 
acautelar a submissão das mesmas. Assim, realizado um levantamento exaustivo dos projetos em falta foi possível 
elaborar o presente aviso que possibilite a apresentação por parte dos municípios identificados no Anexo A de 
candidaturas abrangidas pelos Planos de Ação para a mobilidade urbana sustentável (PAMUS), para a reabilitação 
urbana (PARU) e para as comunidades desfavorecidas (PAICD), integrados no caso dos centros urbanos de nível 
superior nos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU). 
 
Na sequência da aprovação dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU), apresentados para os 
centros urbanos estruturantes identificados no Anexo A, encontram-se criadas as condições para acolher operações 
enquadradas nos PEDU aprovados e nas seguintes Prioridades de Investimento (P.I.) do Programa Operacional 
Regional do Centro 2014-2020 (Centro 2020):  
 
Prioridade 4.5 (4e) – Mobilidade urbana 
Prioridade 6.5 (6e) – Regeneração urbana 
Prioridade 9.8 (9b) – Comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais 
 
Candidaturas enquadradas na P.I. 9.8 (9b) – A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das 
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais. Esta prioridade está incluída no Eixo Prioritário 9 – Reforçar 
a rede urbana (Cidades), estando associada ao objetivo temático 9 – Promover a inclusão social e combater a pobreza. 
O Centro 2020 define ainda que o objetivo específico consiste em conceder apoios financeiros a operações que 
contribuam para promover a inclusão social em territórios urbanos desfavorecidos, através de ações de regeneração 
física, económica e social. 
As operações previstas na P.I. 9.8 e mencionada no artigo 262º do REISE têm como objetivo a regeneração física, 
económica e social de áreas carenciadas, incluindo bairros sociais ou conjuntos urbanos similares desfavorecidos 
onde residem comunidades desfavorecidas e respetivos equipamentos de utilização coletiva para a promoção da 
inclusão social. 
 
Tipologias de Operação 
a) Qualificação e modernização do espaço, equipamentos e ambiente urbano, incluindo espaços verdes e mobiliário 
urbano [Art.º 261 alínea b) RE ISE]; 
b) Recuperação, expansão e valorização de sistemas e estruturas ecológicas urbanas e infraestruturas verdes [Art.º 
261 alínea b) RE ISE]; 
c) Qualificação e modernização dos edifícios públicos, visando a dinamização de atividades económicas em meios 
urbanos através da adaptação de espaços para acolhimento de iniciativas produtivas (mostras de atividades e de 
produtos, soluções de co-work), e da criação de ambientes urbanos dinamizadores da criatividade e inovação social 
[Art.º 261 alínea c) RE ISE]; 
d) Intervenção na habitação social [Art.º 261 alínea a) RE ISE]; 
 
O prazo máximo de execução das operações é de 2 anos (24 meses) a contar da assinatura do Termo de Aceitação, 
salvo casos devidamente fundamentados. 
A taxa máxima de cofinanciamento FEDER aplicável a cada operação é de 85% das despesas elegíveis, de acordo com 
o artigo 8º do Regulamento Específico “Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos” e do artigo 5º do 
Regulamento Específico “Inclusão Social e Emprego”, salvo se outra resultar da aplicação das normas em vigor em 
matéria de auxílios de Estado e/ou de operações geradoras de receitas. 
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A dotação indicativa do FEDER no âmbito do presente aviso de concurso (para as três prioridades de investimento 
abrangidas pelo aviso), é de € 5.469.325,52, com a respetiva desagregação por Município identificada no Anexo E: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*fonte: Aviso nº CENTRO-43-2019-14 

Data de Abertura:  
02 de setembro 2019 

Data de Encerramento  
27 de dezembro 2019  

Mais informação: 
CENTRO-43-2019-14 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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CENTRO 
Operações enquadradas nos PEDU selecionados no âmbito da PI 6.5 (6e) 

Beneficiários:  Podem apresentar candidaturas os seguintes beneficiários dos PEDU dos centros urbanos identificados no Anexo 
A:  Administração pública local, regional e regionalmente desconcentrada; 
Centros Urbanos identificados no Anexo A: Cantanhede, Nazaré e Torres Novas. 

Tendo em consideração que o encerramento dos Avisos para operações PEDU ocorreu em 27/12/2018 sem que todas 
as candidaturas identificadas nos Planos de Ação referidos acima tenham sido submetidas, iniciou-se o processo de 
acautelar a submissão das mesmas. Assim, realizado um levantamento exaustivo dos projetos em falta foi possível 
elaborar o presente aviso que possibilite a apresentação por parte dos municípios identificados no Anexo A de 
candidaturas abrangidas pelos Planos de Ação para a mobilidade urbana sustentável (PAMUS), para a reabilitação 
urbana (PARU) e para as comunidades desfavorecidas (PAICD), integrados no caso dos centros urbanos de nível 
superior nos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU). 
 
Na sequência da aprovação dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU), apresentados para os 
centros urbanos estruturantes identificados no Anexo A, encontram-se criadas as condições para acolher operações 
enquadradas nos PEDU aprovados e nas seguintes Prioridades de Investimento (P.I.) do Programa Operacional 
Regional do Centro 2014-2020 (Centro 2020):  
 
Prioridade 4.5 (4e) – Mobilidade urbana 
Prioridade 6.5 (6e) – Regeneração urbana 
Prioridade 9.8 (9b) – Comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais 
 
Candidaturas enquadradas na P.I. 6.5 (6e) - Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar 
as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a 
poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído. Esta prioridade está incluída no Eixo Prioritário 9 – Reforçar 
a rede urbana (Cidades), estando associada ao objetivo temático 6 – Preservar e proteger o ambiente e promover a 
utilização eficiente dos recursos do POR. 
O Centro 2020 define ainda que o objetivo específico desta prioridade de investimento é promover a qualidade 
ambiental, urbanística e paisagística dos centros urbanos de nível superior. 
Por sua vez, na seção 18 do RESEUR, relativa à reabilitação e qualidade do ambiente urbano, o artigo 119º estabelece 
que os apoios têm como objetivo específico a melhoria do ambiente urbano através da revitalização das cidades, em 
especial nos centros urbanos, por via da reabilitação física do edificado destinado a habitação, comércio, serviços, 
equipamentos de utilização coletiva e do espaço público envolvente, da qualificação ambiental e urbanística das áreas 
industriais abandonadas, bem como da redução da poluição do ar e do ruído. 
 
Tipologias de Operação 
a) Qualificação e modernização do espaço, equipamentos e ambiente urbano, incluindo espaços verdes e mobiliário 
urbano [Art.º 121 alínea b) RE SEUR]; 
b) Recuperação, expansão e valorização de sistemas e estruturas ecológicas urbanas e infraestruturas verdes [Art.º 
121 alínea b) RE SEUR]; 
c) Qualificação e modernização dos edifícios públicos, visando a dinamização de atividades económicas em meios 
urbanos através da adaptação de espaços para acolhimento de iniciativas produtivas (indústrias criativas, mostras de 
atividades e de produtos, soluções de co-work), e da criação de ambientes urbanos dinamizadores da criatividade, do 
networking e da inovação social [Art.º 121 alínea a) RE SEUR]; 
d) Demolição de edifícios visando a criação de espaços públicos, desde que integrada na reabilitação do conjunto 
edificado envolvente [Art.º 121 alínea b) RE SEUR]; 
e) Desenvolvimento de projetos experimentais ou projetos piloto de regeneração urbana, baseadas em modelos 
sustentáveis e que privilegiem a economia local numa dimensão criativa e inteligente; 
f) Reabilitação e reconversão de unidades industriais abandonadas, destinadas a habitação, equipamentos de uso 
público, comércio e/ou serviços [Art.º 121 alínea c) RE SEUR]; 
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O prazo máximo de execução das operações é de 2 anos (24 meses) a contar da assinatura do Termo de Aceitação, 
salvo casos devidamente fundamentados. 
A taxa máxima de cofinanciamento FEDER aplicável a cada operação é de 85% das despesas elegíveis, de acordo com 
o artigo 8º do Regulamento Específico “Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos” e do artigo 5º do 
Regulamento Específico “Inclusão Social e Emprego”, salvo se outra resultar da aplicação das normas em vigor em 
matéria de auxílios de Estado e/ou de operações geradoras de receitas. 
A dotação indicativa do FEDER no âmbito do presente aviso de concurso (para as três prioridades de investimento 
abrangidas pelo aviso), é de € 5.469.325,52, com a respetiva desagregação por Município identificada no Anexo E: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*fonte: Aviso nº CENTRO-16-2019-13 

Data de Abertura:  
02 de setembro 2019 

Data de Encerramento  
27 de dezembro 2019  

Mais informação: 
CENTRO-16-2019-13 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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CENTRO 
Operações enquadradas nos PEDU selecionados no âmbito da PI 4.5 (4e) 

Beneficiários:   Podem apresentar candidaturas os seguintes beneficiários dos PEDU dos centros urbanos identificados no Anexo 
A:  Entidades públicas ou privadas concessionárias de transportes públicos de passageiros; 
Centros Urbanos identificados no Anexo A: Cantanhede, Nazaré e Torres Novas. 

Tendo em consideração que o encerramento dos Avisos para operações PEDU ocorreu em 27/12/2018 sem que todas 
as candidaturas identificadas nos Planos de Ação referidos acima tenham sido submetidas, iniciou-se o processo de 
acautelar a submissão das mesmas. Assim, realizado um levantamento exaustivo dos projetos em falta foi possível 
elaborar o presente aviso que possibilite a apresentação por parte dos municípios identificados no Anexo A de 
candidaturas abrangidas pelos Planos de Ação para a mobilidade urbana sustentável (PAMUS), para a reabilitação 
urbana (PARU) e para as comunidades desfavorecidas (PAICD), integrados no caso dos centros urbanos de nível 
superior nos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU). 
 
Na sequência da aprovação dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU), apresentados para os 
centros urbanos estruturantes identificados no Anexo A, encontram-se criadas as condições para acolher operações 
enquadradas nos PEDU aprovados e nas seguintes Prioridades de Investimento (P.I.) do Programa Operacional 
Regional do Centro 2014-2020 (Centro 2020):  
 
Prioridade 4.5 (4e) – Mobilidade urbana 
Prioridade 6.5 (6e) – Regeneração urbana 
Prioridade 9.8 (9b) – Comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais 
 
Candidaturas enquadradas na P.I. 4.5 (4e) - Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de 
territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e 
medidas de adaptação relevantes para a atenuação. Esta prioridade está incluída no Eixo Prioritário 9 – Reforçar a 
rede urbana (Cidades), estando associada ao objetivo temático 4 – Apoiar a transição para uma economia de baixo 
teor de carbono em todos os setores. 
O Centro 2020 define ainda que o objetivo específico desta prioridade de investimento é apoiar a mobilidade urbana 
sustentável e a descarbonização em centros urbanos de nível superior. 
Por sua vez, na seção 9 do RESEUR, o artigo 65º estabelece que os apoios têm como objetivo específico “o 
desenvolvimento de planos de mobilidade e intervenções na área da mobilidade sustentável, para a promoção da 
eficiência energética, tendo por objetivo a redução das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) e a promoção 
da competitividade dos transportes públicos face ao transporte individual”. 
 
Tipologias de Operação 
a) Reforço da integração tarifária multimodal para os transportes públicos e melhoria das soluções de bilhética 
integrada [Art.º 66 alínea c) RE SEUR]; 
b) Adoção de sistemas de informação aos utilizadores em tempo real [Art.º 66 alínea d) e h) RE SEUR]; 
c) Investimento em corredores urbanos de procura elevada, em ciclovias ou vias pedonais (excluindo as que tenham 
fins de lazer como objetivo principal) e em modos de transporte não motorizados para uso público, como bicicletas 
[Art.º 66 alínea b) RE SEUR]; 
d) Melhoria da rede de interfaces dos transportes públicos coletivos de passageiros em meio urbano, incluindo 
intervenções em parqueamento (quando associado às estações ferroviárias ou interfaces de transportes públicos 
como terminais de autocarros e, simultaneamente, na periferia de centros 
urbanos), a sua organização funcional e a sua inserção urbana no território, tendo em vista o reforço da utilização do 
transporte público urbano coletivo de passageiros e dos respetivos modos suaves [Art.º 66 alínea e) e i) RE SEUR]; 
e) Estruturação de corredores urbanos de procura elevada, nomeadamente, priorizando o acesso à infraestrutura por 
parte dos transportes públicos e dos modos suaves, por exemplo, através da criação de corredores específicos “em 
sítio próprio” [Art.º 66 alínea g) RE SEUR]; 
f) Apoio a medidas de consciencialização dos consumidores e empresas relacionadas com as emissões de gases 
poluentes (CO2, mas também PM e NO2) [Art.º 66 alínea g) RE SEUR]; 
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O prazo máximo de execução das operações é de 2 anos (24 meses) a contar da assinatura do Termo de Aceitação, 
salvo casos devidamente fundamentados. 
A taxa máxima de cofinanciamento FEDER aplicável a cada operação é de 85% das despesas elegíveis, de acordo com 
o artigo 8º do Regulamento Específico “Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos” e do artigo 5º do 
Regulamento Específico “Inclusão Social e Emprego”, salvo se outra resultar da aplicação das normas em vigor em 
matéria de auxílios de Estado e/ou de operações geradoras de receitas. 
A dotação indicativa do FEDER no âmbito do presente aviso de concurso (para as três prioridades de investimento 
abrangidas pelo aviso), é de € 5.469.325,52, com a respetiva desagregação por Município identificada no Anexo E: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*fonte: Aviso nº CENTRO-06-2019-12 

Data de Abertura:  
02 de setembro 2019 

Data de Encerramento  
27 de dezembro 2019  

Mais informação: 
CENTRO-06-2019-12 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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CENTRO 
Apresentação de operações enquadradas em Planos de Ação de Regeneração Urbana dos Centros Urbanos 

Complementares 
Beneficiários: As entidades beneficiárias são as autarquias locais indicadas no Anexo A: Bombarral, Castanheira de Pêra, Santa 
Comba Dão e Vila Nova de Poiares  
O presente aviso de concurso diz respeito a candidaturas enquadradas na PI 6.5 (6e) - Adoção de medidas destinadas 
a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, 
incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído. Esta prioridade 
está incluída no Eixo Prioritário 7 – Afirmar a sustentabilidade dos territórios (CONSERVAR), estando associada ao 
objetivo temático 6 – Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos do POR. 
Por sua vez, na seção 18 do RESEUR, relativa à reabilitação e qualidade do ambiente urbano, o artigo 119º estabelece 
que os apoios têm como objetivo específico a melhoria do ambiente urbano através da revitalização das cidades, em 
especial nos centros urbanos, por via da reabilitação física do edificado destinado a habitação, comércio, serviços, 
equipamentos de utilização coletiva e do espaço público envolvente, da qualificação ambiental e urbanística das áreas 
industriais abandonadas, bem como da redução da poluição do ar e do ruído. 
 
Tipologias de operação 
As tipologias de investimento suscetíveis de serem apoiadas são as seguintes, desde que enquadradas no PARU: 
a) Qualificação e modernização do espaço, equipamentos e ambiente urbano, incluindo espaços verdes e mobiliário 
urbano [Art.º 121 alínea b) RE SEUR]; 
b) Recuperação, expansão e valorização de sistemas e estruturas ecológicas urbanas e infraestruturas verdes [Art.º 
121 alínea b) RE SEUR]; 
c) Qualificação e modernização dos edifícios públicos, visando a dinamização de atividades económicas em meios 
urbanos através da adaptação de espaços para acolhimento de iniciativas produtivas (indústrias criativas, mostras de 
atividades e de produtos, soluções de co-work), e da criação de ambientes urbanos dinamizadores da criatividade, do 
networking e da inovação social [Art.º 121 alínea a) RE SEUR]; 
 
O prazo máximo de execução das operações é de 2 anos (24 meses) a contar da assinatura do Termo de Aceitação, 
salvo casos devidamente fundamentados. 
A taxa máxima de cofinanciamento FEDER a aplicar às operações a aprovar é de 85% das despesas elegíveis, 
de acordo com o artigo 8º do RESEUR. 
A dotação máxima indicativa de FEDER da PI 6.5 afeta ao presente aviso é de 2.841.098,20 euros, com a respetiva 
desagregação por Município identificada no Anexo E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estes valores encontram-se deduzidos da reserva de desempenho definida ao nível do eixo do PO (6%). 
*fonte: Aviso nº  CENTRO-16-2019-15 

Data de Abertura:  
02 de setembro 2019 

Data de Encerramento  
27 de dezembro 2019 

Mais informação: 
CENTRO-16-2019-15 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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CENTRO 
Eficiência Energética Nas Infraestruturas Públicas Da Administração Local - PACTOS 

Beneficiários: As entidades beneficiárias do presente Aviso são as Autarquias Locais, suas Associações e as empresas do setor 
empresarial local detidas a 100% por entidades públicas, enquadradas nas entidades previstas nas alíneas a) e b) do artigo 37º 
do RE SEUR, desde que identificadas no Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT). 

O presente aviso de candidatura insere-se na Prioridade de Investimento (PI) 4.c (4.3) – “Apoio à eficiência energética, à gestão 
inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente nos edifícios públicos 
e no setor da habitação” e tem por objetivo específico o ““Aumento da eficiência energética nas infraestruturas públicas, 
apoiando a implementação de medidas de eficiência energética e de produção de energias renováveis nos edifícios públicos”. 
Este aviso visa o apoio a projetos que contemplem a implementação de medidas de eficiência energética nas infraestruturas e 
equipamentos existentes da Administração Local, com recurso a apoio de subvenção reembolsável e subvenção não 
reembolsável, esta última, obrigatória para as auditorias e estudos. 
  
As tipologias de operações passíveis de apresentação de candidaturas, no âmbito do presente Aviso, são as que se encontram 
previstas nas alíneas a), b), c) e d) do artigo 36º do RESEUR), nos seguintes termos: 
a) Intervenções ao nível do aumento da eficiência energética dos edifícios e equipamentos públicos existentes da administração 
local: 
i. Intervenções na envolvente opaca dos edifícios, com o objetivo de proceder à instalação de isolamento térmico em paredes, 
pavimentos, coberturas e caixas de estore; 
ii. Intervenções na envolvente envidraçada dos edifícios, nomeadamente através da substituição de caixilharia com vidro simples 
e caixilharia com vidro duplo sem corte térmico, por caixilharia com vidro duplo e corte térmico, ou solução equivalente em 
termos de desempenho energético, e respetivos dispositivos de sombreamento; 
iii. Iluminação interior e intervenções nos sistemas técnicos instalados, através da substituição dos sistemas existentes por 
sistemas de elevada eficiência, ou através de intervenções nos sistemas existentes que visem aumentar a sua eficiência 
energética, nomeadamente integração de água quente solar, incorporação de microgeração, sistemas de iluminação, 
aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC); 
iv. Instalação de sistemas e equipamentos que permitam a gestão de consumos de energia, por forma a contabilizar e gerir os 
consumos de energia, gerando assim economias e possibilitando a sua transferência entre períodos tarifários. 
b) Intervenções ao nível da promoção de energias renováveis nos edifícios e equipamentos da administração local para 
autoconsumo desde que façam parte de soluções integradas que visem a eficiência energética: 
i. Instalação de painéis solares térmicos para produção de água quente sanitária e climatização; 
ii. Instalação de sistemas de produção de energia para autoconsumo a partir de fontes de energia renovável 
c) Intervenções nos sistemas de iluminação pública, sistemas semafóricos e sistemas de iluminação decorativa, tais como 
monumentos, jardins, entre outros, com o objetivo de reduzir os consumos de energia, através da instalação de sistemas e 
tecnologias mais eficientes, assim como pela introdução de sistemas de gestão capazes de potenciar reduções do consumo de 
energia elétrica associado a estes sistemas. 
d) Auditorias, diagnósticos e outros trabalhos necessários à realização de investimentos, bem como a avaliação «ex-post» 
independente que permita a avaliação e o acompanhamento do desempenho e da eficiência energética do investimento. 
As candidaturas devem apresentar obrigatoriamente investimentos na tipologia de operação a) ou c) e, complementarmente, 
na(s) tipologia(s) de operação b) e/ou d). 
O prazo máximo para conclusão das operações a candidatar no âmbito do Aviso é de 3 anos contados após a data de assinatura 
do Termo de Aceitação. 
A dotação FEDER para a PI 4.3 contratualizada com as diferentes Comunidades Intermunicipais (CIM), com respeito pelo acordado 
nos PDCT celebrados entre a Autoridade de Gestão (AG) e as respetivas CIM, enquanto Organismo Intermédio (OI), é de 
10.900.032,22 €, deduzida da dotação associada à reserva de desempenho definida ao nível do eixo do PO (6%), refletida por 
CIM, sendo a dotação disponível para a OesteCIM de 3.976.012,00€. 
Nos casos de subsídios reembolsáveis a taxa máxima de cofinanciamento FEDER das operações é a que resulta do montante de 
cofinanciamento previsto nos PDCT e RE SEUR, sendo de 95 %, incidindo sobre as despesas elegíveis, de acordo com o ponto 1 
do artigo 41º do RE SEUR. 

 
*fonte: Aviso nº CENTRO-03-2019-19 

Data de Abertura:  
06 de setembro 2019 

Data de Encerramento  
27 de dezembro 2019 

Mais informação: 
CENTRO-03-2019-19 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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CENTRO 
Apoio a investimentos de eficiência energética nas empresas 

Beneficiários:  As entidades beneficiárias do presente Aviso são as empresas de qualquer dimensão pertencentes às Divisões 10 
a 32 da CAE-Rev. 3, de acordo com o previsto no artigo 23.º do RE SEUR. 
Estão excluídos deste concurso os projetos que incidam nas seguintes atividades (Classificação Portuguesa de Atividades 
Económicas, revista pelo Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro – CAE Rev.3): 
a) Financeiras e de seguros – divisões 64 a 66; b) Defesa – subclasses 25402, 30400 e 84220; c) Lotarias e outros jogos de 
aposta – divisão 92. 
Estão também excluídos deste concurso os projetos relativos a atividades decorrentes de obrigações expressamente previstas 
em contratos de concessão com o Estado (Administração Central ou Local). 

O presente aviso de candidatura insere-se na Prioridade de Investimento (PI 4.2) 4.b – “Promoção da eficiência 
energética e da utilização das energias renováveis nas empresas” e tem por objetivo específico o “Aumento da 
eficiência energética nas empresas, apoiando a implementação de medidas de eficiência energética e racionalizando 
os consumos”. 
As tipologias de operações passíveis de apresentação de candidaturas, no âmbito do presente Aviso são as seguintes: 
1. Intervenções nos processos produtivos das empresas que se encontrem previstas na auditoria energética ex ante 
e que demonstrem os respetivos ganhos financeiros líquidos, sendo nomeadamente as seguintes: 
a) Otimização e instalação de tecnologias e sistemas energeticamente eficientes ao nível dos processos produtivos; 
b) Otimização e instalação de tecnologias e sistemas energeticamente eficientes ao nível de sistemas de suporte aos 
processos produtivos, entre os quais se salientam as centrais de ar comprimido, geradores de vapor, caldeiras, 
instalações frigoríficas, iluminação, entre outros; 
c) Intervenções na envolvente opaca de edifícios climatizados ou refrigerados, com o objetivo de proceder à 
instalação de isolamento térmico em paredes, pavimentos e coberturas, e assim potenciar reduções do consumo de 
energia; 
d) Intervenções na envolvente envidraçada de edifícios climatizados ou refrigerados, nomeadamente através da 
substituição de caixilharia com vidro simples, e caixilharia com vidro duplo sem corte térmico, por caixilharia com 
vidro duplo e corte térmico, ou solução equivalente em termos de desempenho energético, e respetivos dispositivos 
de sombreamento; 
e) Intervenções nos sistemas técnicos instalados, através da substituição dos sistemas existentes por sistemas de 
elevada eficiência, ou através de intervenções nos sistemas existentes que visem aumentar a sua eficiência 
energética; 
f) Intervenções ao nível da implementação de sistemas de gestão técnica de energia, enquanto ferramentas de gestão 
operacional capazes de induzir economias de energia nos equipamentos por estes monitorizados e geridos; 
2. Intervenções ao nível da promoção de energias renováveis nas empresas para autoconsumo, desde que façam 
parte de soluções integradas que visem a eficiência energética, ou seja, em complementaridade com os investimentos 
previstos no ponto anterior, nas quais se inclui: 
a) Instalação de painéis solares térmicos para produção de água quente sanitária; 
b) Instalação de sistemas de produção de energia para autoconsumo a partir de fontes de energia renovável. 
3. Auditorias energéticas ex ante e trabalhos necessários à realização do investimento, desde que não sejam 
obrigatórios por lei, bem como a auditoria energética ex post que permita a avaliação e o acompanhamento do 
desempenho e da eficiência energética do investimento. 
O prazo máximo para conclusão das operações a candidatar no âmbito do Aviso é de 2 anos (24 meses) contados 
após a data de assinatura do Termo de Aceitação. 
A dotação FEDER a atribuir à totalidade das operações a selecionar no âmbito do presente aviso de concurso é de 
5.000.000 €. 
A taxa máxima de financiamento sobre o investimento elegível é de 70%, nos termos previstos no artigo 27º do 
RESEUR. 
 
*fonte: Aviso nº CENTRO-02-2019-18 

Data de Abertura:  
06 de setembro 2019 

Data de Encerramento  
27 de dezembro 2019 

Mais informação: 
CENTRO-02-2019-18 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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CENTRO 
Programa de estágios Profissionais na Administração local (PEPAL) 

Beneficiários: São beneficiários dos apoios previstos no presente AAC dentre as entidades previstas na alínea c) do n.º 1 do artigo 
25.º do REISE, as referidas no anexo do Despacho n. º 8035 /2019, do Secretário de Estado das Autarquias Locais. 
Destinatários:  São destinatários do presente Aviso jovens que preencham cumulativamente os requisitos previstos no artigo 4.º 
do Decreto Lei n º 166/2014, de 6 de novembro, conjugado com o definido na parte final d o preâmbulo da Portaria n º 142 /201 
9 , de 14 de maio , isto é: 
a) Esteja inscrito nos serviços de emprego do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), na qualidade de 
desempregado. 
b) Tenham até 30 anos de idade, inclusive, aferidos à data de início do estágio; no caso de pessoa s com deficiência e ou 
incapacidade, esse limite é de 35 anos. As entidades promotoras podem solicitar a dispensa deste requisito da idade (os referidos 
limites de 30 ou 35 anos) mediante requerimento devidamente fundamentado e com parecer favorável da DGA L 
c) Possuam o grau de licenciatura (nível 6) ou , quando ao abrigo das disposições do n.º 2 do referido artigo 4.º, sejam detentores 
de diploma de curso técnico superior profissional ( nível 5 ) ou cursos tecnológicos de nível secundário (nível 4) 

No âmbito do presente Aviso pretende se financiar estágios profissionais na Administração Local que se encontram 
regulamentados nos termos dos diplomas normativos enquadradores da política pública. Os estágios profissionais 
pretendem contribuir para a recomposição das competências do capital humano e para a empregabilidade futura do 
indivíduo. 
O PEPAL permite, assim, uma melhor adequação às necessidades e prioridades locais, disponibilizando aos estagiários 
acesso a áreas e atividades onde exista uma procura efetiva no mercado laboral local e possibilita a abertura da 
administração local à participação de jovens capacitados. 
Assim, a presente tipologia de operações pretende promover a integração de jovens no mercado de trabalho, tendo 
como objetivos: 
a) Possibilitar aos jovens com qualificação superior a realização de um estágio profissional, em contexto real de 
trabalho, que crie condições para uma mais rápida e fácil integração no mercado de trabalho; 
b) Promover novas formações e novas competências profissionais, que possam potenciar a modernização dos serviços 
públicos; 
c) Garantir o início de um processo de aquisição de experiência profissional em contacto e aprendizagem com as 
regras, as boas práticas e o sentido de serviço público; 
 
Os projetos a candidatar ao presente Aviso devem ser enquadrados na tipologia prevista na alínea b) do artigo 18.º 
do Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e Emprego (REISE), denominada Estágios PEPAL, nos termos 
dos seguintes diplomas normativos enquadradores da política pública. 
- Decreto-Lei nº 166/2014, de 6 de novembro, que estabelece o regime jurídico do Programa de Estágios Profissionais 
na Administração Local (PEPAL) PEPAL), alterado e republicado pelo Decreto Lei n.º 46/201 9, de 10 de abril 
- Portaria nº 114 /201 9, de 15 de abril, que regulamenta o PEPAL instituído pelo Decreto Lei n.º 166/2014, de 6 de 
novembro; 
- Portaria n.º 142 /201 9, de 14 de maio, que fixa o número máximo de estagiários a recrutar no âmbito da 2 ª fase 
da 6ª edição do PEPAL; 
- Despacho n.º 8035/2019, de 11 de setembro, do Secretário de Estado das Autarquias Locais, que fixa a distribuição 
dos estágios pelas entidades promotoras. 
 
As operações a apoiar terão a duração máxima necessária para a conclusão de todos os estágios incluídos na mesma, 
não podendo este prazo, nos termos do n.º 1 da Portaria 60 A/2015, de 2 de março, na sua atual redação ser superior 
a 36 meses. 
A dotação orçamental global do FSE afeta ao presente convite é de 6 2 00.000€.  Conforme estabelecido no artigo 5.º 
do REISE, a taxa de cofinanciamento é de 85 % de contribuição europeia mobilizada através do FSE, a incidir sobre o 
montante da despesa elegível. Os restantes 15 % constituem a contribuição pública nacional, assegurada pela 
entidade beneficiária por se tratar de entidade prevista no n.º 5 do referido artigo. 

*fonte: Aviso nº CENTRO-18-2019-20 
Data de Abertura:  

13 de setembro 2019 
Data de Encerramento  

18 de outubro 2019 
Mais informação: 

CENTRO-18-2019-20 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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  POSEUR 
Investimentos em infraestruturas de Saneamento de Águas Residuais (SAR) em Sistemas em Alta com vista à 

resolução de situações de incumprimento da DARU 
Beneficiários: Entidades gestoras responsáveis pelos serviços de Saneamento de Águas Residuais de “sistemas em alta”, que se 
enquadrem nas alíneas c), d) e g) do n.º 1 do artigo 96.º do RE SEUR, nos seguintes termos: 
c) Associações de Municípios; d) Setor Empresarial do Estado; g) Empresas concessionárias municipais, intermunicipais ou 
multimunicipais 

As situações consideradas como não cumprindo os requisitos da Diretiva de Águas Residuais Urbanas (DARU), constituem 
um risco para os recursos hídricos superficiais e subterrâneos que importa eliminar, para a melhoria da qualidade 
ambiental das massas de água e para a qualidade de vida e saúde da população. Embora tenha sido efetuado um grande 
avanço nesta área subsistem ainda situações de incumprimento desta Diretiva que se reconhece ser necessário resolver 
evitando, assim, que possam dar origem a situações de pré-contencioso ou mesmo de contencioso. 
O presente Aviso destina-se a contribuir para a resolução destas situações, considerando-se estes investimentos 
importantes para garantir uma melhor qualidade do serviço e a sustentabilidade ambiental do território. 
 
No âmbito do presente Aviso são elegíveis as operações que se enquadrem na tipologia prevista na subalínea i) da alínea 
b) do artigo 95º do RE SEUR, abrangendo infraestruturas de “Saneamento de Águas Residuais” tal como se indica de 
seguida: 
b) Saneamento de Águas Residuais (SAR): 
i) Investimentos com vista à redução da poluição urbana nas massas de água, com especial enfoque no integral 
cumprimento da Diretiva relativa ao Tratamento de Águas Residuais Urbanas — Diretiva 91/271/CEE, de 21 -05 -1991 
(DARU), de forma a assegurar a proteção do ambiente em geral e das águas superficiais e costeiras em particular, dos 
efeitos nefastos das descargas das águas residuais urbanas, através de construção de sistemas para aglomerados de maior 
dimensão, bem como o aumento da acessibilidade física ao serviço de saneamento de águas residuais, incluindo soluções 
adequadas para pequenos aglomerados, como por exemplo ETAR compactas, mini -ETAR e limpa fossas; 
No presente Aviso só são elegíveis investimentos a realizar pelas entidades gestoras dos “sistemas em alta”, que sirvam 
uma população equivalente maior ou igual a 2.000 hab. Eq. e que contribuam para a resolução de situações que se 
encontrem em incumprimento da DARU, no que respeita aos parâmetros de descarga da respetiva ETAR, já identificadas 
para reporte à Comissão Europeia. 
Cada candidatura só pode integrar investimentos relativos a um subsistema de Saneamento de Águas Residuais, 
entendendo-se neste âmbito por subsistema, o conjunto de todas as infraestruturas associadas a uma unidade de 
tratamento. Não serão aceites candidaturas que integrem mais do que um subsistema. 
Cada candidatura tem que integrar todas as intervenções necessárias à plena operacionalização das infraestruturas 
propostas, evidenciando a sua autonomia física e financeira face a outros investimentos realizados, bem como demonstrar 
a capacidade de atingir as metas de realização e de resultado previstas na candidatura. 
As candidaturas têm obrigatoriamente que apresentar no âmbito do Plano de Comunicação, a realização de ações de 
informação, de divulgação, de sensibilização e de publicidade, dirigidas aos potenciais utilizadores dos serviços de 
abastecimento de água e de saneamento e ao público em geral, para comunicação dos resultados e objetivos alcançados 
com a operação e da melhoria das condições ambientais na área de incidência do projeto. 
 
O prazo máximo de execução de cada operação é de 2 anos 
dotação máxima de Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de € 5.000.000,00 
A taxa máxima de comparticipação comunitária a aplicar às operações é de 70%. 
*fonte:  aviso nº POSEUR-12-2019-32 

Data de Abertura: 
18 de setembro 2019 

Data de Encerramento 
31 de outubro 2019 

Mais informação: 

POSEUR-12-2019-32 

https://poseur.portugal2020.pt/media/42069/aviso-concurso-poseur-12-2019-32.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/42069/aviso-concurso-poseur-12-2019-32.pdf
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 Portugal Ventures 
Call Blue Economy 

Beneficiários: Empresas: deve ser portuguesa ou com atividade em Portugal; com atividade nas regiões do Norte, Centro ou Alentejo, 
excluindo empresas com sede na região de Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e regiões autónomas da Madeira e Açores; até ao momento 
do investimento, não ter mais do que 3 anos de exercícios completos desde a data de início da sua atividade; as empresas localizadas 
na região do Norte, Centro ou Alentejo devem estar a desenvolver novos produtos e / ou serviços (segunda ronda) e não devem estar 
no mercado há mais de 7 anos desde a sua primeira venda comercial; aos projetos no setor do Turismo Náutico não se aplicam as 
condicionantes de localização. 

  
A Call Blue Economy investe entre 300 mil euros e 1 milhão de euros em projetos de base científica e tecnológica, cujas 
soluções inovadoras estimulem a competitividade das cadeias de valor e o desenvolvimento do crescimento económico 
no setor da Economia do Mar. 
Esta Call dinamizada em parceria com o Fundo Azul, permite aos projetos candidatos a obtenção de investimento através 
de: capital de risco, atribuído pela Portugal Ventures e financiamento reembolsável, atribuído pelo Fundo Azul, até ao 
limite de 10% do valor investido pela Portugal Ventures. 
As candidaturas para cada vertente são feitas de forma autónoma. 
O projeto deve ter um protótipo validado pelo mercado, de preferência, com os primeiros clientes angariados. 
Por forma a maximizar a escalabilidade do projeto, estes devem apresentar uma tecnologia ou produto transacionável em 
mercados internacionais. 
A elegibilidade de projetos orientados para serviços transacionáveis em mercados internacionais será avaliada caso-a-
caso. 
 
Para serem elegíveis para a Call Blue Economy, os projetos devem ser baseados em inovações distintas e únicas, tendo 
presente o estado da arte internacional, e devem já ter um protótipo funcional bem como feedback preliminar do 
mercado. Será dado preferência aos projetos baseados em tecnologias disruptivas. 
Setores: Aquacultura: atividades relacionadas com a fauna e flora aquática nas suas vertentes de transformação, 
conservação e armazenamento;  Biotecnologia Marinha: aplicação de métodos moleculares e biológicos aos organismos 
marinhos e de água doce em várias áreas de investigação, tais como alimentação, energia, saúde, ambiente ou produtos 
industriais; Energias renováveis oceânicas: energia produzida pelas ondas do mar, vento no mar/offshore, marés e 
diferenças de temperatura do mar, para gerar electricidade que irá fornecer casas, transporte e a indústria; Soluções 
tecnológicas de apoio às pescas, à construção naval e ao transporte marítimo; Turismo náutico. 
 
*fonte:  site Portugal Ventures: Call Blue Economy 

Data de Encerramento 
31 de outubro 2019 

Mais informação: 

Portugal Ventures: Call Blue Economy  
 

https://www.portugalventures.pt/calls/call-blue-economy/
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 Portugal Ventures 
Call Green Economy 

Beneficiários: Empresas: A empresa deve ser portuguesa ou com atividade em Portugal, nas regiões do Norte, Centro ou Alentejo, 
excluindo empresas com sede na região de Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e regiões autónomas da Madeira e Açores; até ao momento 
do investimento, não ter mais do que 3 anos de exercícios completos desde a data de início da sua atividade; as empresas localizadas 
na região do Norte, Centro ou Alentejo devem estar a desenvolver novos produtos e / ou serviços (segunda ronda) e não devem estar 
no mercado há mais de 7 anos desde a sua primeira venda comercial. 

 
A Call Green Economy investe entre 300 mil euros e 1 milhão de euros em projetos de base científica e tecnológica, cujas 
soluções inovadoras estimulem a competitividade das cadeias de valor e o desenvolvimento do crescimento económico 
no setor da Economia Circular e Energia. 
A Call Green Economy é um processo ágil e sistemático para a avaliação de projetos de investimento de capital de risco no 
âmbito da estratégia de investimento da Portugal Ventures, em colaboração com os seus parceiros da Rede de Parceiros 
do Programa de Ignição. 
A Portugal Ventures pretende promover o acesso ao financiamento de capital de risco a projetos inovadores de base 
científica e tecnológica nas fases seed e early stage visando a criação de empresas globais com grande potencial de 
crescimento. 
 
Apenas projetos nos setores de indústria e com as características indicadas no Regulamento serão elegíveis para a iniciativa 
Call Green Economy. Por projetores nos setores de indústria entende-se: 
 Projetos que incorporem, soluções inovadoras nas áreas de produção, consumo, gestão de resíduos, matérias primas 
secundárias bem como medidas horizontais no domínio da inovação e do investimento; Projetos que abordem as 
problemáticas do plástico, desperdício alimentar, materiais críticos, construção e demolição, bioeconomia e produtos de 
base biológica 
 
Caracterização do projeto: 
Orientados para o produto (bens transacionáveis & serviços); Baseados em I&D referenciados internacionalmente;  
Inovadores e diferenciadores; Tecnologia Apropriada e IP protegido; Inseridos em cadeias globais de valor; Potencial 
significativo de mercado global; Implementável com recursos disponíveis; Iniciados pelos Promotores; Contribuição para 
o PNEC2030, para Roteiro de Neutralidade Carbónica 2050 e Plano de Ação para a Economia Circular. 
 
*fonte:  site Portugal Ventures: Call Green Economy 

Data de Encerramento 
31 de outubro 2019 

Mais informação: 

Portugal Ventures: Call Green Economy 

https://www.portugalventures.pt/wp-content/uploads/2019/09/Regulamento_CallGreenEconomy_10_09_2019_PT.pdf
https://www.portugalventures.pt/calls/call-green-economy/
https://www.portugalventures.pt/calls/call-green-economy/
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 Portugal Ventures 
Call Tourism 

Beneficiários: Empresas: a empresa deve ser portuguesa ou com atividade em Portugal e até ao momento do investimento, não ter 
mais do que 7 anos de exercícios completos desde a data de início da sua atividade. 

 
A Call Tourism investe em projetos Non-Tech e Tech, inovadores, que contribuam para o desenvolvimento e aumento da 
competitividade da oferta turística do país, e melhorem a experiência do turista, e aportem eficiência para as empresas 
do setor do turismo em Portugal. A Portugal Ventures investe até ao limite de 1 milhão e 500 mil euros. 
Esta Call dinamizada em parceria com o Turismo de Portugal, permite aos projetos candidatos a obtenção de investimento 
através de capital de risco, atribuído pela Portugal Ventures, podendo ser complementado com financiamento 
reembolsável, ao abrigo da Linha de Apoio à Qualificação da Oferta do Turismo de Portugal. 
A call Tourism é um processo ágil e sistemático para a avaliação de projetos de investimento de capital de risco no âmbito 
da estratégia de investimento da Portugal Ventures, em colaboração com os seus parceiros da Rede de Parceiros do 
Programa de Ignição. 
A Portugal Ventures pretende promover o acesso ao financiamento de capital de risco a projetos inovadores de base 
científica e tecnológica nas fases seed e early stage visando a criação de empresas globais com grande potencial de 
crescimento. 
 
A título de exemplo, mas não exclusivo, os projetos elegíveis para Call Tourism poderão ser iniciativas nas seguintes áreas: 
 
Projetos Non-Tech: 
Hóteis design, Hóteis Boutique, Eco-Resorts e similares; Alojamentos inovadores (glamping, barcos casa e similares); 
Operadores turísticos; Parques temáticos; Turismo náutico, turismo equestre, gastronomia e enoturismo; Empresas de 
animação turística 
Projetos Tech: 
Inteligência Artificial (IA); Realidade Aumentada; Realidade Virtual; Internet of Things (IoT); Eletrónica; Mobile; Clean Tech; 
Robótica; Software ou hardware que melhora a experiência turística ou contribui para uma operação mais eficiente. 
 
Caracterização do projeto: 
 Projetos Non-Tech: 
Atividades de animação turística relacionadas com o património cultural/paisagístico, experiências turísticas para 
descobrir novos territórios bem como atividades associadas com o aproveitamento de recursos endógenos e a 
revitalização de espaços de interesse cultural; Alojamento turístico inovador ou que tenha ligação direta à promoção da 
cultura ou do ambiente; 
 Projetos Non-Tech: 
Orientados para o produto (bens transacionáveis & serviços); Baseados em I&D referenciados internacionalmente; 
Inovadores e diferenciadores; Tecnologia Apropriada e IP protegido; Inseridos em cadeias globais de valor; Potencial 
significativo de mercado global; Implementável com recursos disponíveis; Iniciados pelos Promotores. 
 
*fonte:  site Portugal Ventures: Call Tourism 

Data de Encerramento 
31 de outubro 2019 

Mais informação: 

Portugal Ventures: Call Tourism 
 

https://www.portugalventures.pt/calls/call-tourism/
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 Portugal Ventures 
Call  Agrotech Bio Economy 

Beneficiários: Empresas: A empresa deve ser portuguesa ou com atividade em Portugal; com atividade nas regiões do Norte, Centro 
ou Alentejo, excluindo empresas com sede na região de Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e regiões autónomas da Madeira e Açores; 
até ao momento do investimento, não ter mais do que 3 anos de exercícios completos desde a data de início da sua atividade; 
as empresas localizadas na região do Norte, Centro ou Alentejo devem estar a desenvolver novos produtos e / ou serviços (segunda 
ronda) e não devem estar no mercado há mais de 7 anos desde a sua primeira venda comercial. 

 
A Call AgroTech BioEconomy investe entre 300 mil e 1 milhão de euros em projetos inovadores que desenvolvam 
tecnologias (hardware e software) ou produtos fortemente inovadores com o objetivo de melhorar a eficiência e 
produtividade das atividades agrícola, agropecuária e agroindústria, tornando-as sustentáveis e competitivas globalmente. 
A Call AgroTech BioEconomy é um processo ágil e sistemático para a avaliação de projetos de investimento de capital de 
risco no âmbito da estratégia de investimento da Portugal Ventures, em colaboração com os seus parceiros da Rede de 
Parceiros do Programa de Ignição. 
A Portugal Ventures pretende promover o acesso ao financiamento de capital de risco a projetos inovadores de base 
científica e tecnológica nas fases seed e early stage visando a criação de empresas globais com grande potencial de 
crescimento. 
 
Apenas projetos nos setores de indústria e com as características indicadas neste Regulamento serão elegíveis para a 
iniciativa Call AgroTech BioEconomy. Setores de indústria: 
Proteção e gestão florestal - apoio a empresas que desenvolvam tecnologias ou apoio a investimentos que utilizem 
produtos/equipamentos inovadores ligados à prevenção dos incêndios e à deteção precoce dos incêndios, bem como 
empresas que desenvolvam equipamentos e tecnologias ligadas à limpeza de matos; Regadio e optimização água - 
tecnologias ou produtos (equipamentos) inovadores ligados à racionalização do uso (equipamento ou tecnologia que 
permita um menor consumo por unidade de produto), bem como, menores custos energéticos, de mão-de-obra, etc, em 
detrimento de tecnologia ou equipamento inovadores ligados, por exemplo, à fertirrega, ou a maior capacidade de rega, 
etc.; Alimentação sustentável, Agricultura de precisão, Agropecuária, Agroindustria, Agricultura biológica e Produção 
animal biológica - tecnologias que permitam o aumento de produtividade, a diminuição de custos energéticos, de mão-
de-obra, de água e o aproveitamento de subprodutos. Fitofarmaceutica e fitoquimica e Engenharia Genética e 
Biotecnologia - áreas relevantes que potencialmente o INIAV poderá dar contributos mais assertivos e estratégicos. 
Contudo, aqui o desenvolvimento da tecnologia está muito associada ao desenvolvimento do produto. 
 
Caracterização do projeto: 
 Orientados para o produto (bens transacionáveis & serviços); Baseados em I&D referenciados internacionalmente; 
Inovadores e diferenciadores; Tecnologia Apropriada e IP protegido; Inseridos em cadeias globais de valor; Potencial 
significativo de mercado global; Implementável com recursos disponíveis; Iniciados pelos Promotores. 
 
*fonte:  site Portugal Ventures:  Call Agrotech Bio Economy 

Data de Encerramento 
31 de outubro 2019 

Mais informação: 

Portugal Ventures: Call Agrotech Bio Economy 
 

https://www.portugalventures.pt/calls/call-agrotech/
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 Portugal Ventures 
Call MVP 

Beneficiários: Empresas: A empresa deve ser portuguesa ou com atividade em Portugal; com atividade nas regiões do Norte, Centro 
ou Alentejo, excluindo empresas com sede na região de Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e regiões autónomas da Madeira e Açores; até 
ao momento do investimento, não ter mais do que 3 anos de exercícios completos desde a data de início da sua atividade; as empresas 
localizadas na região do Norte, Centro e Alentejo devem estar a desenvolver novos produtos e / ou serviços (segunda ronda) e não 
devem estar no mercado há mais de 7 anos desde a sua primeira venda comercial. 

 
A Call MVP é uma iniciativa que investe entre entre 300 mil euros e 1 milhão de euros, em projetos inovadores, com 
potencial para escalar no mercado global, nas áreas de Digital, Engineering&Manufacturing e Life Sciences. A análise das 
candidaturas a esta Call é feita em permanência e em contínuo. 
 A Call MVP é um processo ágil e sistemático para a avaliação de projetos de investimento de capital de risco no âmbito 
da estratégia de investimento da Portugal Ventures, em colaboração com os seus parceiros da Rede de Parceiros do 
Programa de Ignição. 
A Portugal Ventures pretende promover o acesso ao financiamento de capital de risco a projetos inovadores de base 
científica e tecnológica nas fases seed e early stage visando a criação de empresas globais com grande potencial de 
crescimento. 
 
Apenas projetos nos setores de indústria e com as características indicadas neste Regulamento serão elegíveis para a 
iniciativa Call MVP. Setores de indústria: 
Digital (Enterprise, Security, Networks, Artificial Intelligence, AR/VR, Marketplaces); Engineering & manufacturing (New 
Materials, Electronics, Robotics, Cleantech, Agrotech, SeaTech); Life Sciences (Diagnostics, MedTech, Therapeutics, Digital 
Health). 
Na área de Life Sciences, não é um critério de elegibilidade apresentar um MVP. 
Não obstante a informação disponibilizada referente aos setores de indústria designadas para esta iniciativa, a Portugal 
Ventures reserva-se ao direito de alterar a classificação destas atividades sempre que achar necessário. 
 
Caracterização do projeto: 
Orientados para o produto (bens transacionáveis & serviços); Baseados em I&D referenciados internacionalmente; 
Inovadores e diferenciadores; Tecnologia Apropriada e IP protegido; Inseridos em cadeias globais de valor; Potencial 
significativo de mercado global; Implementável com recursos disponíveis 
 
*fonte:  site Portugal Ventures: Call MVP 

Data de Encerramento 
31 de outubro 2019 

Mais informação: 

Portugal Ventures: Call MVP 

https://www.portugalventures.pt/calls/call-agrotech/
https://www.portugalventures.pt/calls/call-agrotech/
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 Medida Converte + 

Beneficiários: Podem candidatar -se aos apoios previstos as pessoas singular ou coletivas de direito privado que reúnam 
cumulativamente os requisitos do artigo 2º da Portaria n.º 323/2019.  

A  A criação da medida CONVERTE + tem por objetivos: 
a)Prevenir e combater o desemprego, em particular de públicos com maior dificuldade de integração no mercado de 
trabalho; 
b)Promover a melhoria e a qualidade do emprego, incentivando vínculos laborais mais estáveis;  
c)Reduzir os níveis de segmentação no mercado de trabalho 
Esta medida traduz-se num apoio financeiro de caráter transitório a conceder pelo IEFP, I.P. às entidades empregadoras 
que convertam contratos de trabalho a termo em contratos de trabalho sem termo. 
 
São elegíveis as conversões de contratos de trabalho a termo, certo ou incerto, realizadas em data posterior à entrada em 
vigor da Portaria 323/2019, de 19 de setembro, ou seja, a partir de dia 21 de setembro, desde que relativas a contratos 
de trabalho a termo celebrados em data anterior à abertura do presente período de candidatura, ou seja, celebrados até 
dia 19 de setembro, inclusive. 
Data de celebração do contrato a termo – até ao dia 19 de setembro de 2019, inclusive 
Dara de conversão do contrato – a partir do dia 21 de setembro de 2019, inclusive´ 
São também, elegíveis as conversões de contratos de trabalho a termo apoiados pela medida Contrato-Emprego, regulada 
pela Portaria nº34/2017, de 18 de janeiro, na atual redação, ainda que tenham ocorrido em data anterior à entrada em 
vigor da presente medida. 
Especificidades dos contratos a termo apoiados pela medida Contrato-Emprego: 
Data da celebração do contrato a termo – até ao dia 19 de setembro de 2019, inclusive 
Data de conversão do contrato – antes ou depois do dia 21 de setembro de 2019 
 
Limites na apresentação de candidaturas:  
A entidade empregadora pode submeter várias candidaturas no mesmo período de candidatura, não existindo limite para 
o efeito. 
Em cada candidatura apenas podem ser abrangidas 10 conversões de contratos de trabalho. 
Na mesma candidatura não devem ser submetidos contratos de trabalho a termo que já foram convertidos e contratos de 
trabalho a termo que ainda não estão convertidos. Neste caso, devem efetuar-se duas candidaturas distintas para cada 
tipo de situação (ou mais, tendo em conta o limite de 10 contratos/candidatura). 
 
A dotação afeta ao presente período de candidatura é de 30 milhões de euros. 
O apoio financeiro tem o valor correspondente a 4 vezes a remuneração base mensal, prevista no contrato de trabalho 
sem termo até ao limite de 7 vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), no montante de € 3.050,32 euros, que 
pode ser majorado. 
 
*fonte:  Agencia para o Desenvolvimento e Coesão 

Data de Abertura 
20 de setembro 2019 

Data de Encerramento 
31 de dezembro 2019 

Mais informação: 

Portaria 323/2019, de 19 de setembro 

https://dre.pt/application/file/a/124831425
https://dre.pt/application/file/a/124831425
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Oportunidades que permanecem abertas – Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem 
abertas 

Datas de Encerramento Aviso/Link 

Centro 2020: Operações 
Enquadradas no PAMUS validados 
no âmbito da PI4.5 (4E) para os 
Centros Urbanos Complementares 

27 de dezembro 2019 

 CENTRO -06-2018-20 
Boletim Informativo – janeiro 

2019 

Centro 2020:  Inclusão ativa de 
grupos vulneráveis - Cultura para 
todos 

20 de dezembro 2019 
CENTRO-30-2019-08 

 

Centro 2020:   Proteção Contra 
Riscos De Incêndios 

31 de outubro 2019 CENTRO-14-2019-11 

POSEUR: Investimentos que 
permitam a produção e valorização 
do combustível derivado de 
resíduos (CDR) 

29 de outubro 2019 
POSEUR-11-2019-30 

 

ICNF:  Criação de Equipas e Brigadas 
de Sapadores Florestais  

15 de outubro 2019 
Criação de Equipas e Brigadas de 
Sapadores Florestais Nº01/2019 

Oportunidades que permanecem abertas –   Empresas/PMEs 

Medida Data de Encerramento Mais Informação 

POCI: Reforço da competitividade 
das PME incluindo a redução de 
custos públicos de contexto – 
Sistema De Apoio A Ações Coletivas: 
Internacionalização 

31 de janeiro 2020 
POCI-52-2019-14 

 

POCI: Sistema de Apoio Ações 
Coletivas – Qualificação 

31 de janeiro 2020 
POCI-53-2019-15 

 

SI: Sistema de Incentivos à 
Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico - Projetos de I&D em 
Copromoção 

15 de novembro 2019 
Aviso N.º 17/SI/2019 

 

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
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
https://poseur.portugal2020.pt/media/41962/aviso-poseur-11-2019-30.pdf
https://www.icnf.pt/api/file/doc/9b00f4da323a6f93
https://www.icnf.pt/api/file/doc/9b00f4da323a6f93
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AAC_01SIAC2019-Internacionaliza%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AAC_02SIAC2019-Qualifica%C3%A7%C3%A3o.PDF
https://www.poci-compete2020.pt/Avisos/detalhe/AAC_17-SI-2019
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Oportunidades que permanecem aberta – Horizonte 2020 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

Avisos no âmbito da Construção de 
um futuro resiliente às alterações 

climáticas e de baixo teor de 
carbono:  

energia segura, limpa e eficiente 

16 de julho  2019 15 de janeiro 2020 

EIC Accelerator (Instrumento PME) 6 de junho 2019 9 de outubro 2019 

Transformar a Indústria Europeia 03 de julho 2019 

12 de dezembro 2019 

05 de fevereiro 2020 

15 de abril 2020 

Os Alicerces para a Indústria de 
Amanhã 

03 de julho 2019 
12 de dezembro 2019 

05 de fevereiro 2020 

Indústrias Circulares, Competitivas e 
de Baixo Carbono 

03 de julho 2019 05 de fevereiro 2020 

Sustentabilidade Industrial 03 de julho 2019 
12 de dezembro 2019 

05 de fevereiro 2020 

Melhor apoio à inovação das PME 04 de julho 2019 29 de outubro 2019 

Melhores cuidados de saúde, 
crescimento económico e sistemas 

de saúde sustentáveis 
04 de julho 2019 07 de abril 2020 

Soluções digitais seguras e 
cibersegurança em Cuidados de 

Saúde 
09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

FET FLAGSHIPS - Enfrentar grandes 
desafios interdisciplinares de ciência 

e tecnologia 
09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

Infraestrutura Europeia de Dados 09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

Transformação Digital em Cuidados 
de Saúde 

09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

Construir um Futuro Resiliente às 
Alterações Climáticas e de Baixo 

Carbono: Baterias da Próxima 
Geração 

09 de julho 2019 16 de janeiro 2020 

Digitalizar e transformar a indústria e 
os serviços europeus: hubs e 

plataformas de inovação digital 
09 de julho 2019 13 de novembro 2019 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

09 de julho 2019 16 de janeiro 2020 
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WIDESPREAD 24 de julho 2019 14 de novembro 2019 

Tecnologias e aplicações de escala 
extrema 

25 de julho 2019 14 de janeiro 2020 

Inovar e ampliar a base de uso e 
competências em HPC ( Computação 

de alto desempenho) 
25 de julho 2019 14 de novembro 2019 

Desenvolvimento e sustentabilidade 
a longo prazo das novas 

infraestruturas de investigação pan-
europeias 

25 de julho 2019 12 de novembro 2019 

Cibersegurança 25 de julho 2019 19 de novembro 2019 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas – CEF Mecanismo Interligar Europa 
Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

2019-2 CEF Telecom 4 de julho 2019 14 de novembro 2019 CEF-TC-2019-2 

Oportunidades que permanecem abertas – Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração  

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Ações transnacionais em 
matéria de asilo, migração 

e integração 
30 de julho 2019 30 de janeiro 2020 

Funding & Tender 
Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas – Rights, Equality and Citizenship Programme 
Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Limitar a dupla qualidade e 
reforçar as organizações 
de consumidores na UE  

24 de junho 2019 06 de novembro 2019 
REC-CONS-RPPI-AG-2019 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/€25-million-eu-funding-available-to-improve-access-to-online-services-across
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-cons-rppi-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/crescimento-azul/noticias/disponivel-financiamento-para-o-desenvolvimento-de-negocios-inovacao-e-pmes-abertura-de-concurso/
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Oportunidades que permanecem abertas – COSME 
Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Impulsionar o 
desenvolvimento 

sustentável do turismo e a 
capacitação das  PME do 
setor do turismo através 

da cooperação 
transnacional 

07 de agosto 2019 24 de outubro 2019 COS-2019-3-01  

Cluster Go International   29 de agosto 2019 30 de outubro 2019 COS-CLUSINT-2019-3-01  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-2019-3-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=COS-TOURCOOP-2019-3-01;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-2019-3-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=COS-TOURCOOP-2019-3-01;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/cosme-call-cos-clusint-2019-3-01_en.pdf

