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Horizonte 2020:  
H2020-ECSEL-2020-2-RIA-duas-fases 

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 

ECSEL-2020-2-RIA ECSEL-2020-2-RIA 05 de fevereiro 2020 05 de maio 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
H2020-ECSEL-2020-1-IA-duas-fases 

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 

ECSEL-IA ECSEL-2020-1-IA 05 de fevereiro 2020 05 de maio 2020 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte 2020:  
H2020-ECSEL-2020-4-CSA-Excelência Digital 

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 

Excelência Digital ECSEL-2020-4-CSA 05 de fevereiro 2020 05 de maio 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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Horizonte 2020:  
FET FLAGSHIPS - Enfrentando grandes desafios interdisciplinares de ciência e tecnologia 

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 

Quantum Flagship - ERA-NET 
Cofund 

FETFLAG-04-2020 06 de fevereiro 2020 07 de maio 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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ERASMUS + 
Procedimento de Seleção da Carta Erasmus para o Ensino Superior (CEES) 

Beneficiários: Apenas as Instituições de Ensino Superior notificadas pelas Agencias Nacionais do Erasmus + como 
selecionadas para este procedimento são admitidas a submeter candidatura. 

Este aviso visa a acreditação das Instituições de Ensino Superior, localizadas em países elegíveis, que têm capacidade 
operacional para participarem nas atividades do próximo Programa, como sejam, a mobilidade para fins de 
aprendizagem dos indivíduos e/ou cooperação para inovação e boas práticas. 
Antes da publicação deste aviso, a Comissão Europeia e as Agencias Nacionais Erasmus+ terão analisado a atividade 
e performance anterior de detentores da Carta Erasmus para o Ensino Superior (CEES). Para serem incluídos neste 
tópico, os seguintes elementos foram tidos em conta: 

a) Se a instituição participou em alguma atividade de mobilidade do Erasmus KA1 de 2017 
b) Se a instituição respeitou os princípios da Carta Erasmus para o Ensino Superior (CEES) 
c) Se a instituição obteve a sua Carta Erasmus para o Ensino Superior (CEES) no âmbito do aviso de 2020 

 
Apenas os candidatos notificados pelas Agências Nacionais do Erasmus + como selecionadas para este procedimento 
são admitidas a submeter candidatura. 
 
*fonte: portal Funding & tender opportunities da Comissão Europeia 

Data de Abertura:  
18 de fevereiro 2020 

Data de Encerramento  
21 de abril 2020 

Mais informação:  

EPLUS2020-ACR EPLUS2020 Accreditation    

ERASMUS + 
Total procedimento  Carta Erasmus para o Ensino Superior (CEES) 

Beneficiários: Instituições de Ensino Superior que sejam novos candidatos e aqueles notificados pelas suas Agências Nacionais 
Erasmus+ como selecionadas para o procedimento total são admitidas a este tópico. 

Este aviso visa a acreditação das Instituições de Ensino Superior, localizadas em países elegíveis, que têm capacidade 
operacional para participarem nas atividades do próximo Programa, como sejam, a mobilidade para fins de 
aprendizagem dos indivíduos e/ou cooperação para inovação e boas práticas. 
Antes da publicação deste aviso, a Comissão Europeia e as Agências Nacionais Erasmus+ terão analisado a atividade 
e performance anterior de detentores da Carta Erasmus para o Ensino Superior (CEES). Para serem incluídos neste 
tópico, os seguintes elementos foram tidos em conta: 

a) Se a instituição participou em alguma atividade de mobilidade do Erasmus KA1 de 2017 

b) Se a instituição respeitou os princípios da Carta Erasmus para o Ensino Superior (CEES) 

c) Se a instituição obteve a sua Carta Erasmus para o Ensino Superior (CEES) no âmbito do aviso de 2020 

Novos candidatos e aqueles notificados pelas suas Agências Nacionais Erasmus+ como selecionadas para o 
procedimento total são admitidas a este tópico. 
 
*fonte:  portal Funding & tender opportunities da Comissão Europeia 

Data de Abertura:  
18 de fevereiro 2020 

Data de Encerramento  
21 de abril 2020 

Mais informação:  

EPLUS2020-ACR EPLUS2020 Accreditation    

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eche-lp-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;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/epp-sncese-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=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/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eche-lp-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;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/epp-sncese-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Mecanismo de Proteção Civil da União 
Exercícios do Mecanismo de Proteção Civil da União 

Beneficiários: Entidades públicas e / ou privadas e organizações internacionais. Será necessária prova de apoio das autoridades 
nacionais de proteção civil. 

 
Este aviso de candidatura apoia projetos de exercícios que tenham por finalidade desenvolver, planear, preparar, 
implementar, conduzir e auto-avaliar diferentes atividades de proteção civil, incluindo um exercício em grande escala 
num cenário multinacional como evento principal do projeto. O cenário pode simular a situação e as condições de 
qualquer tipo de desastre que exige a ativação do Mecanismo. 
O objetivo último do Mecanismo é fortalecer a cooperação entre Estados-Membros/Participantes na área da Proteção 
Civil de forma a facilitar a coordenação, melhorando a eficácia do sistema para prevenção, preparação e resposta a 
desastres naturais ou provocados pelo homem. Qualquer país do mundo sobrecarregado por um desastre pode 
recorrer ao Mecanismo para obter ajuda. Ao reunir as capacidades de proteção civil dos Estados-
Membros/Participantes, o Mecanismo pode garantir uma melhor proteção das pessoas, do ambiente natural e 
cultural e das propriedades. 
Este aviso de candidatura pretende criar um ambiente de teste e uma oportunidade de aprendizagem que inclui fogos 
florestais, inundações, terramotos, tsunamis, furações, poluição marítima ou outro tipo de emergências médicas, 
QBRN ou multissetoriais. 
 
As propostas devem incluir: 
- Cenários realistas e desafiantes; - Estruturas de gestão e controlo para o projeto e para a condução dos exercícios; 
- Ativação do Mecanismo; - Equipas de Proteção Civil da EU; - Implantação de ativos e de equipas da Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência (EERC) ; - Uso do Sistema Comum de Comunicação e de Informação de 
Emergência; - Partilha de informação entre os países afetados, os estados participantes e o Centro de Coordenação 
da Resposta de Emergência (ERCC); - Comunicação de crise; - O envolvimento de estruturas operacionais nacionais 
relevantes; - Diretrizes de Apoio da Nação Anfitriã da EU; Observadores da EU; Avaliação e lições aprendidas e 
Visibilidade da UE 
 
Implementação direta da DG ECHO (Direcção-Geral das Operações Europeias de Proteção Civil e de Ajuda 
Humanitária) através de aviso de candidatura com um cofinanciamento previsto até 95%. 
 
*fonte:  portal Funding & tender opportunities da Comissão Europeia 

Data de Abertura:  
27 de fevereiro 2020 

Data de Encerramento  
14 de maio 2020 

Mais informação:  

 UCPM-2020-EX-AG   

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eche-lp-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;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/epp-sncese-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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COSME 
Centro de PMEs da EU na China 

Beneficiários: Organizações de apoio às empresas dos Estados-Membros da EU e/ou países participantes do COSME. Podem ser 
entidades públicas ou privadas que representam grupos de empresas, incluindo SMEs. Devem representar os interesses 
económicos comerciais da EU ou dos países participantes do COSME e, numa primeira instância, oferecer serviços não 
individualizados para promoção do comercio e do investimento entre Europa e China. Os parceiros do consórcio podem ser: 
Câmaras de Comércio bilaterais ou europeias; Organizações de comercio de setores específicos; Associações industriais e 
profissionais; Federações de empregadores; Organizações não governamentais intermediárias de negócios; agencias de um setor 
específico que apoiam SMEs em termos de troca, investimento e comércio. O consórcio tem de ter um mínimo de 3 entidades. 
O presente aviso visa o estabelecimento de um Centro para PMEs da UE na China que se baseia nos resultados e na 
experiência do Centro já desenvolvido entre 2010 e 2020.  
Os objetivos específicos deste aviso são os seguintes: 
- Avaliar a prontidão de PMEs-alvo em estabelecer e desenvolver a sua presença comercial no mercado chinês, 
fornecendo serviços de apoio de valor acrescentado da EU 
- Apoiar PMEs-alvo no estabelecimento e desenvolvimento de uma presença comercial sustentável no mercado 
chinês (através de aquisição de conhecimento, exportações, importações e investimentos) fornecendo serviços de 
apoio de valor acrescentado da UE; 
- Prestar aconselhamento a PMEs-alvo relativamente ás oportunidades e riscos do mercado chinês para que possam 
tomar decisões informadas nas relações comerciais com parceiros chineses; 
- Melhorar sinergias e partilha de boas práticas entre organizações de apoio ao comércio a nível regional, nacional e 
europeu, com o fim último de ajudar as PMEs-alvo a entrarem no mercado chinês 
- Criação ou aprofundamento das sinergias com outras ações financiadas pela UE; 
- Fortalecimento da advocacia europeia em comunidades comerciais relacionadas com as atividades de negócio na 
China de países membro da UE e países participantes no COSME 
 
Áreas de Atividade: 
1) O centro ajuda a melhorar o conhecimento geral das oportunidades do mercado chinês entre PMEs-alvo e apoia 

de forma bem-sucedida as PMEs-alvo que pretendem iniciar ou expandir o seu negócio na China; 
2) O centro irá desenvolver parcerias ativas e sinergias com redes de negócios e organizações de apoio baseadas 

nos países da EU e nos países participantes do COSME de forma a garantir um alcance e o marketing dos seus 
serviços a PMEs, particularmente as que ainda não operam na China. 

3) A ação fortalece a coordenação das ações de apoio às empresas da EU na China, através de uma melhor 
coordenação local, bem como interação com ações semelhantes ou relacionadas na Ásia e na UE financiadas pela 
EU. A ação também melhora a coordenação de funções em advocacia e política e apoia a advocacia empresarial 
europeia no desenvolvimento de uma relação económica mais equilibrada e recíproca.  

 
Prevê-se que o projeto tenha uma duração mínima de 18 meses. 
Apenas um projeto será cofinanciado. 
O orçamento total destinado ao cofinanciamento do projeto é estimado em €1.200.000. A subvenção é limitada a 

uma taxa máxima de reembolso de 90% dos custos elegíveis. 

*fonte:  portal Funding & tender opportunities da Comissão Europeia 

Data de Abertura:  
13 de fevereiro 2020 

Data de Encerramento  
02 de abril 2020 

Mais informação:  

COS-SMECC-2019-2-01  

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/call-fiche_cos-smecc-2019-2-01_en.pdf
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SI 
Sistema de Incentivos  às Empresas | Projetos “Inovação Produtiva” (Outras Regiões) 

Beneficiários:  empresas (PME e grandes empresas) de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica 

 
O presente concurso consiste em dar continuidade à atração de novo investimento empresarial, concedendo apoios 
financeiros a projetos que contribuam para o: 
1) Aumento do investimento empresarial das grandes empresas em atividades inovadoras (produto ou processo), 
reforçando o investimento empresarial em atividades inovadoras, promovendo o aumento da produção 
transacionável e internacionalizável e a alteração do perfil produtivo do tecido económico, através do 
desenvolvimento de soluções inovadoras baseadas nos resultados de I&D (investigação e desenvolvimento 
tecnológico) e na integração e convergência de novas tecnologias e conhecimentos e ainda para a criação de emprego 
qualificado  
2)  Reforço da capacitação empresarial das PME para o desenvolvimento de bens e serviços, através do investimento 
empresarial em atividades inovadoras e qualificadas que contribuam para sua progressão na cadeia de valor 
Atribui-se assim, um claro enfoque a investimentos no domínio da diferenciação, diversificação e inovação, na 
produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis, no quadro de fileiras produtivas e de cadeias de 
valor mais alargadas e geradoras de maior valor acrescentado. 
Tipologias de Operação: 
1) Criação de um novo estabelecimento 
2 )O aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, devendo esse aumento corresponder no mínimo a 
20% da capacidade instalada em relação ao ano pré projeto 
3) A diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos anteriormente no 
estabelecimento, sendo que os custos elegíveis devem exceder em, pelo menos, 200% o valor contabilístico dos ativos 
que são reutilizados, tal como registado no exercício fiscal precedente ao início dos trabalhos (2018) 
4) A alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento existente 
 
A dotação do Fundo FEDER afeta ao presente concurso, na componente de incentivo não reembolsável, é de 201,825 
milhões de euros, corresponde à seguinte dotação indicativa: 
 

Programa Operacional 
FEDER(milhares de euros) 

Dotação Orçamental 
(milhares de euros) 

I 1.2 Inovação Produtiva 
Não ME 

PI 3.3 Inovação Produtiva  
PME 

Competitividade e 
Internacionalização 

26.000 97.500 123.500 

Regional do Centro 2.000 23.000 25.000 

 
A taxa de financiamento dos projetos no âmbito deste Aviso é obtida a partir da soma da taxa base mais majorações, 
até ao limite máximo de 75%. 

*fonte: Aviso nº 07/SI/2020 

Data de Abertura:  
05 de fevereiro 2020 

Data de Encerramento  
20 de abril 2020 

Mais informação:  

Aviso N.º 07/SI/2020  

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200204_AAC_07_SI_2020__Inov_Produtiva.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200204_AAC_07_SI_2020__Inov_Produtiva.pdf
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SI 
Sistema de Incentivos  às Empresas | Projetos Empreendedorismo Qualificado E Criativo  

Beneficiários: Pequenas e Médias Empresas (PME) de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, criadas há menos de dois 
anos 

 
O objetivo deste concurso consiste em conceder apoios financeiros a projetos de Empreendedorismo Qualificado e 
Criativo que contribuam para a promoção do espírito empresarial, facilitando nomeadamente o apoio à exploração 
económica de novas ideias e incentivando a criação de novas empresas 
Tipologias de Operação 
a) A criação de empresas que desenvolvam atividades em setores com fortes dinâmicas de crescimento, incluindo as 
integradas em indústrias criativas e culturais, e ou setores com maior intensidade de tecnologia e conhecimento;  
b) A criação de empresas que valorizem a aplicação de resultados de I&D na produção de novos bens e serviços. 
Pode ainda ser incluída uma componente específica de formação de recursos humanos associada à participação de 
empresários, gestores e trabalhadores das empresas em ações de formação integradas no projeto em causa, que 
permitam uma melhor eficácia dos processos de inovação das empresas. Para esse efeito, as ações de formação 
integradas no projeto de investimento devem ser apresentadas de forma autónoma em candidatura a submeter ao 
Aviso Formação Integrada. 
 
A dotação do Fundo FEDER afeta ao presente concurso é de 14,5 milhões de euros, correspondendo à seguinte 
dotação indicativa: 
 

Programa Operacional PI 3.1 Empreendedorismo (milhares de euros) 

Baixa Densidade Outros Territórios Total 

Regional do Centro 500 1.000 1.500 

 
A taxa de financiamento dos projetos no âmbito do presente Aviso é obtida a partir da soma da taxa base mais 
majorações, até ao limite máximo de 75%. 

*fonte: Aviso nº 09/SI/2020 

Data de Abertura:  
05 de fevereiro 2020 

Data de Encerramento  
20 de abril 2020 

Mais informação:  

AVISO N.º 09/SI/2020   

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200204_AAC_09_SI_2020_Empreendedorismo.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200204_AAC_09_SI_2020_Empreendedorismo.pdf
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SI 
Projetos Autónomos de Formação 

Beneficiários:   Empresas de qualquer dimensão, natureza ou sob qualquer forma jurídica, com as seguintes exclusões: 
No setor da pesca e da aquicultura, nos termos do Regulamento (UE) n.º 1379/2013; No setor da produção agrícola primária 
nos termos definidos no Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de junho. 
Estão ainda excluídos deste concurso os projetos que incidam nas atividades (CAE): Financeiras e de seguros – divisões 64 a 66; 
Defesa – subclasses 25402, 30400 e 84220; Lotarias e outros jogos de aposta – divisão 92. 

 
No âmbito do presente Aviso, são suscetíveis de apoio os projetos de formação de empresas, na modalidade de 
candidatura individual, por via de ações de formação autónomas, que visem objetivos de inovação e competitividade, 
através da qualificação específica dos empresários, gestores e trabalhadores das empresas, para a reorganização e 
melhoria das capacidades de gestão reforçando a sua produtividade.  
Na candidatura deve ficar explicitada a associação do projeto de formação a investimentos em domínios relevantes 
como a inovação e transferência de tecnologia, a adoção de tecnologia no domínio da Indústria 4.0, a 
internacionalização ou a qualificação das empresas, de modo a potenciar o desenvolvimento de atividades produtivas 
mais intensivas em conhecimento e criatividade e com forte incorporação de valor acrescentado nacional.   
 
A dotação do Fundo FSE afeta ao presente concurso é de 13,8 milhões de euros. 
A taxa de financiamento deve ter em conta a aplicação das taxas de auxílios de Estado previstas no n.º 4 do Artigo 
31.º do Regulamento (UE) n.°651/2014 da Comissão, de 16 de junho, na sua atual redação, concretamente:   
a) Uma taxa base de incentivo de 50%, acrescida das majorações a seguir indicadas, não podendo a taxa global 
ultrapassar 70%: 
i. Majoração em 10 p.p. se a formação for dada a trabalhadores com deficiência ou desfavorecidos; 
 ii. Majoração em 10 p.p. se o incentivo for concedido a médias empresas e em 20 p.p. se for concedido a micro e 
pequenas empresas 

*fonte: Aviso nº 10/SI/2020 

Data de Abertura:  
05 de fevereiro 2020 

Data de Encerramento  
30 de dezembro 2020 

Mais informação:  

AVISO N.º 10/SI/2020  

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200205_AAC_10-SI-2020_Proj_Aut_Formacao.pdf
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SI 
Projetos de Formação em Processos de Inovação 

Beneficiários:    empresas (PME e Não PME) 

 
O objetivo deste Aviso consiste em conceder apoios financeiros a projetos de formação exclusivamente associados a 
investimentos, enquadrados nos instrumentos financiados no Objetivo Temático (OT) 1 (Reforço da investigação, do 
desenvolvimento tecnológico e da inovação) e OT 3 (Reforço da competitividade das pequenas e médias empresas), 
ou por outros instrumentos de apoio concedidos para as mesmas finalidades através de verbas nacionais. 
No âmbito do presente Aviso, são suscetíveis de apoio os projetos de formação, na modalidade de candidatura 
individual, associados a projetos de investimentos, enquadrados nas seguintes tipologias: 
Inovação Empresarial e Empreendedorismo - Qualificação e Internacionalização das PM 
Para efeitos do presente Aviso entende-se por:  
• “Projeto de investimento”, projeto aprovado num dos OT 1 ou 3 nas tipologias acima indicadas, ou outros 
instrumentos conforme referido no ponto 1., a que ficará associado o projeto de formação;  
• “Projeto Integrado”, projeto de formação obrigatoriamente associado a projetos de investimento. 
 
A dotação do Fundo FSE afeta ao presente concurso é de 17,2 milhões de euros, correspondendo à seguinte dotação 
indicativa: 
 

Programa Operacional 
Dotação Orçamental ( FSE) 

(milhares de euros) 

Competitividade e Internacionalização 7.000 

Regional do Centro 2.000 

 
A taxa de financiamento deve ter em conta, a aplicação das taxas de auxílios de Estado previstas no n.º 5 do artigo 
31.º e na alínea c) do n.º 1 do artigo 50.º do RECI, concretamente: 
a) Uma taxa base de incentivo de 50%, acrescida das majorações a seguir indicadas, não podendo a taxa global 
ultrapassar 70%:  
b) Majoração em 10 p.p. se a formação for dada a trabalhadores com deficiência ou desfavorecidos; 
c) Majoração em 10 p.p. se o incentivo for concedido a médias empresas e em 20 p.p. se for concedido a micro e 
pequenas empresas (em função da dimensão considerada no projeto de investimento associado). 
 
*fonte: Aviso nº 11/SI/2020 

Data de Abertura:  
05 de fevereiro 2020 

Data de Encerramento  
30 de dezembro 2020 

Mais informação:  

Aviso N.º 11/SI/2020 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_11-SI-2020
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SI 
SI I&Dt Projetos Em Copromoção – Parcerias Internacionais 

Beneficiários:  Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica; Entidades não Empresariais do Sistema de I&I 
(ENESII) sediadas em Institutos Politécnicos. Só são elegíveis no âmbito deste aviso as entidades não empresariais do Sistema 
de I&I (ENESII) enquadradas em instituições politécnicas que tenham obtido uma classificação mínima de BOM na avaliação da 
FCT. 

 
Pretende-se atribuir às empresas nacionais o papel de dinamizadoras de projetos colaborativos em parceria com 
instituições politécnicas portuguesas e tirando partido da experiência e do conhecimento de entidades homólogas 
europeias de valor reconhecido. Procura-se consolidar o processo de capacitação de uma componente importante 
do Ensino Superior nacional - os Institutos Politécnicos, passando para um modelo que atribui às empresas 
portuguesas a liderança do processo de modernização do tecido económico nacional, reforçando esta importante 
componente do ecossistema nacional de inovação. 
 
Em linha com estes objetivos, visa-se apoiar projetos liderados por empresas nacionais em copromoção com 
entidades politécnicas nacionais, devendo envolver a participação de, pelo menos, uma equipa de investigação e 
inovação sediada num instituto politécnico europeu. 
 
Os projetos a candidatar ao presente Aviso devem ser exclusivamente realizados na modalidade em copromoção, 
liderados por empresas nacionais, que serão as tomadoras dos produtos da investigação, e realizados em parceria 
entre empresas e entidades não empresariais do Sistema de I&I (ENESII) enquadradas em Instituições politécnicas e 
com classificação mínima de BOM na avaliação da FCT, compreendendo atividades de investigação industrial e de 
desenvolvimento experimental, conducentes à criação de novos produtos e serviços, processos ou sistemas ou à 
introdução de melhorias significativas em produtos, serviços, processos ou sistemas existentes. 
 
Serão considerados elegíveis dois tipos de projetos: 
▪ Pequenos projetos de investigação industrial e de desenvolvimento experimental de carácter mais exploratório, 
visando o desenvolvimento de novos produtos ou serviços, com um investimento total entre 200 e 300 mil EURO; 
▪ Projetos de investigação industrial e de desenvolvimento experimental, visando o desenvolvimento de novos 
produtos ou serviços, com um investimento total entre 800 mil e 1 milhão de euros. 
 
São enquadráveis projetos inseridos em todas as atividades económicas relevantes para as temáticas indicadas no 
aviso, com especial incidência para aquelas que visam a produção de bens e serviços transacionáveis e 
internacionalizáveis ou contribuam para a cadeia de valor dos mesmos. 
O conceito de bens e serviços transacionáveis inclui os bens e serviços produzidos em setores expostos à concorrência 
internacional e que podem ser objeto de troca internacional demonstrado através de:  
• Vendas ao exterior (exportações); 
• Vendas indiretas ao exterior, de bens a clientes no mercado nacional, quando estas venham a ser incorporados em 
outros bens objeto de venda ao exterior; 
• Prestação de serviços a não residentes, devendo este volume de negócios encontrar-se relevado enquanto tal na 
contabilidade da empresa; 
• Substituição de importações, aferido pelo aumento da produção para consumo interno de bens ou serviços com 
saldo negativo na balança comercial (evidenciado no último ano de dados estatísticos disponível 
 
A dotação orçamental FEDER afeta ao presente Aviso é de € 13 milhões. A dotação indicativa para o Programa 
Operacional Regional do Centro € 3 milhões.  
 
*fonte: Aviso nº 12/SI/2020 

Data de Abertura:  
24 de fevereiro 2020 

Data de Encerramento  
30 de abril 2020 

Mais informação:  

SI-47-2020-12 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_12-SI-2020
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_12-SI-2020
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POSEUR 
Recuperação de Ecossistemas Dunares Degradados 

Beneficiários: 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 nº 1 do artigo 71.º do RE SEUR, nomeadamente organizações não-governamentais da área 
do ambiente e pessoas coletivas sem fins lucrativos 

Pretende-se apoiar operações que visem a manutenção e reposição das condições naturais do ecossistema costeiro 
e que assegurem a sua estabilidade biofísica por via da renaturalização de áreas dunares degradadas, em áreas 
integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas e na Rede Natura 2000. Estas ações são estritamente direcionadas 
para a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas dunares localizadas nas áreas referidas e comprovadamente 
degradados 
 
As candidaturas a apresentar no presente Aviso poderão contemplar as seguintes ações: 
a) Ações de recuperação dos ecossistemas dunares e renaturalização de áreas naturais degradadas; 
b) Ações de intervenção na duna primária e na duna secundária através da correta interseção do trânsito eólico de 
forma a promover a acreção do cordão dunar em zonas especialmente fragilizadas; 
c) Ações de recuperação de habitats dunares prioritários degradados: 
i. Por via de intervenções visando a diminuição do pisoteio; 
ii. Através de ações visando o aumento da diversidade florística das áreas dunares degradadas. 
Cada operação deverá ainda contemplar: 
d) Sensibilização de diversos públicos-alvo e divulgação da problemática relativa à fragilidade das estruturas dunares 
no âmbito das intervenções a realizar 
 
As operações a apresentar para serem elegíveis terão de ser instruídas com parecer favorável do Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 
O Parecer do ICNF deverá ser solicitado até ao dia 7 de abril de 2020. 
 
No âmbito deste Aviso só são elegíveis ações de adaptação às alterações climáticas em ecossistemas dunares 
degradados integrados na Rede Nacional de Áreas Protegidas e na Rede Natura 2000. 
A dotação máxima de Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de € 2.600.000,00. 
O apoio de Fundo de Coesão a cada operação não poderá ultrapassar o montante máximo de €200.000,00. 
A taxa máxima de cofinanciamento do Fundo de Coesão a aplicar às operações a aprovar é de 85%. 
 
*fonte: aviso nº POSEUR-15-2020-01 

Data de Abertura:  
17 de fevereiro 2020 

Data de Encerramento  
29 de abril 2020 

Mais informação:  

POSEUR-15-2020-01  

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-15-2020-01-aviso-concurso-destinado-à-recuperação-de-ecossistemas-dunares-degradados/
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POISE 
Igualdade de género e da conciliação da vida profissional e privada - Apoio técnico de planos para a igualdade 

Beneficiários:  Pessoas coletivas de direito público, pertencentes à administração local, compreendendo para além das 
Câmaras Municipais, as Áreas Metropolitanas e as Comunidades Intermunicipais de acordo com a organização local que mais se 
adequar aos objetivos propostos para cada território. 
Caso a candidatura seja apresentada por uma Área Metropolitana ou Comunidade Intermunicipal, os municípios que integram 
essas entidades não podem apresentar candidaturas individualmente. 
As candidaturas das Áreas Metropolitanas (AM) e das Comunidades Intermunicipais (CIM) podem integrar tantos Planos 
Municipais para a Igualdade e Não Discriminação quantos os municípios que as constituem, devendo, contudo, abranger no 
mínimo 80% dos municípios que a integram, o que é condição de admissibilidade de candidatura. 

No âmbito da presente tipologia de operações pretende-se apoiar ações relativas ao desenvolvimento de 
diagnósticos, à elaboração, implementação, divulgação e avaliação de planos para a igualdade, de âmbito municipal. 
Estes planos devem garantir uma visão integrada do território, definindo uma estratégia de territorialização das 
políticas de igualdade e não discriminação da ENIND (Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 
2018-2030). 
 
São elegíveis, para efeitos de financiamento, as seguintes atividades sequenciais, distribuídas por duas Fases: 
Fase I.  
Atividade 1 - Elaboração do Diagnóstico -  O Diagnóstico compreende a identificação e subsequente priorização das 
necessidades na organização e no território em matérias alinhadas com a ENIND 
Atividade 2 - Elaboração/atualização e implementação do Plano para a Igualdade - Esta fase contempla a 
elaboração/atualização do Plano e a sua subsequente implementação. 
O Plano deve ser submetido a aprovação nos termos previstos no regime jurídico das autarquias locais, e a vigorar 
para um período de quatro anos. A esta atividade deverá corresponder a apresentação dos seguintes produtos 
tangíveis: Plano para a Igualdade e Relatório de Execução do Plano para a Igualdade 
Fase 2.  
Atividade 3 - Divulgação e Avaliação do Plano para a Igualdade 
 
Todas as atividades a desenvolver deverão estar articuladas com a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não 
Discriminação 2018-2030, Portugal+Igual (ENIND) e promover as 3 linhas transversais definidas para esta estratégia: 
1 – Territorialização 2 – Promoção de parcerias  3 – Intersecionalidade  
 
A dotação financeira indicativa afeta ao presente concurso é de 3.311.000,00 € para uma meta de 94 Planos para a 
Igualdade. 
O financiamento de cada Plano, de acordo com as fases e os produtos identificados terá um valor máximo de 35.000€ 
comparticipação pública da despesa elegível é repartida pelo Fundo Social Europeu – FSE (85%) e pela Contribuição 
Pública Nacional – CPN (15%), a qual é suportada pelas beneficiárias. 
 
As candidaturas apresentadas no âmbito deste concurso têm a duração máxima de 30 meses. 
*fonte: aviso POISE-22-2020-03 

Data de Abertura:  
18 de fevereiro 2020 

Data de Encerramento  
21 de abril 2020 

Mais informação:  

POISE-22-2020-03 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://poise.portugal2020.pt/documents/10180/100593/TO1.06_POISE-22-2020-03_v1.pdf/05643f14-e40a-40e0-bc9e-a3585ce42d70
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Oportunidades que permanecem abertas – Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem 

abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

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

30 de junho 2020 MAR20-P9-2019-106 

Fundo Ambiental: 3ª Fase do Programa 
de Apoio à Mobilidade Elétrica na 
Administração Pública - Parte 2 

31 de março 2020 
Aviso n.º 20226/2019, de 17 de 

dezembro 

ICNF: Apoio ao Equipamento das 
Equipas/Brigadas de Sapadores 
Florestais 2020 

31 de maio 2020 Aviso n.º 2020-2012-01 

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

06 de março 2020 POISE-37-2020-01 

Centro2020: Operações 
enquadradas em PAMUS - Ações de 
Cariz Intermunicipal 

30 de junho 2020 CENTRO-06-2020-01  

SI: Internacionalização das PME 25 de maio 2020 Aviso N.º 01/SI/2020 

SI: Projetos Em Copromoção: 
Iniciativa Clube De Fornecedores 

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

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

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

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

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/126001981/details/maximized
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2019/descarbonizacao/3-fase-mobilidade-eletrica-na-administracao-publica-2.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2019/descarbonizacao/3-fase-mobilidade-eletrica-na-administracao-publica-2.aspx
http://www2.icnf.pt/portal/fundos/fundo-florestal-permanente/candidatura-2020
https://poise.portugal2020.pt/documents/10180/99868/Aviso_TO3_17_1_POISE-37-2020-01_v1.pdf/70396ca7-82ea-4c1e-aa8f-f29f5213ae0e
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_01-SI-2020
https://www.compete2020.gov.pt/concursos/detalhe/AAC_03-SI-2017
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/Clube-Fornecedores_PEUGEOT-CITROEN-PORTUGAL
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/Clube-Fornecedores_PEUGEOT-CITROEN-PORTUGAL
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Oportunidades que permanecem abertas –   Alterações 
Medida Data de Encerramento Mais Informação Observações 

EEA Grants: Desenvolvimento local 
através da Salvaguarda e Revitalização 
de Património Cultural Costeiro 

03 de abril 2020 POCI-52-2019-14 

O prazo para submissão de 
candidaturas, que estava 
inicialmente fixado para 5 
de fevereiro de 2020, foi 
alargado para 3 de abril de 
2020. 

Compete2020:  Sistema de Apoio 
Transformação Digital da 
Administração Pública: Operações de 
Capacitação da Administração Pública 

15 de abril 2020 POCI-62-2019-20 

Pontos Alterados: 
Ponto 2 – Objetivos e 
prioridades visadas 
Ponto 7.1 – Despesas 
Elegíveis 
Ponto 7.2 – Despesas Não 
Elegíveis 
Ponto 11 - Prorrogação do 
prazo para a apresentação 
de candidaturas até dia 15 
de abril de 2020 

POISE: Estruturas de atendimento, 
acompanhamento e apoio 
especializado a vítimas de violência 
doméstica e violência de género e 
sensibilização e produção de materiais 
nestas áreas  

27 de março POISE-37-2020-01 

O prazo para submissão de 
candidaturas,  
inicialmente fixado para 6 
de março de 2020, foi 
alargado para 27 de março 
de 2020. 

Oportunidades que permanecem aberta – Horizonte 2020 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

Transformar a Indústria Europeia 03 de julho 2019 15 de abril 2020 

Melhores cuidados de saúde, 
crescimento económico e sistemas de 

saúde sustentáveis 
04 de julho 2019 07 de abril 2020 

Governar para o Futuro 05 de novembro 2019 12 de março 2020 

Liderança em tecnologias 
“Capacitadoras” e Industriais - Espaço 

05 de novembro 2019 05 de março 2020 

http://www.poci-compete2020.pt/admin/images/AAC_01SIAC2019-Internacionaliza%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/AAC_04_SAMA2020_2019_Capacitacao_RG_Aviso_rev_20022020.pdf
https://poise.portugal2020.pt/pesquisa?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=100030&_101_type=content&_101_urlTitle=aviso-poise-37-2020-01
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Para um melhor apoio à inovação das 
PME 

07 de novembro 2019 02 de abril 2020 

Implementação da Open Science Cloud 
Europeia 

19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

Transformação digital em Cuidados de 
Saúde 

19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

Tecnologias Futuras e Emergentes (FET) 
Proativas– Computação de Alto 

Desempenho 
19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

Transformação e Digitalização da 
indústria e serviços Europeus: hubs e 

plataformas de inovação digital 
19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

Soluções digitais de confiança e 
cibersegurança em cuidados de saúde 

19 de novembro 2019 22 de abril 2020 

Prémio de Inovação SOFT 19 de novembro 2019 05 de março 2020 

Demonstrar o papel das Infraestruturas 
de Pesquisa na tradução da Open 

Science em Open Innovation 
28 de novembro 2019 17 de março 2020 

Integração e abertura de infra-
estruturas de investigação de Interesse 

Europeu 
28 de novembro 2019 17 de março 2020 

Apoio à política e cooperação 
internacional 

28 de novembro 2019 17 de março 2020 

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

carbono:  
energia segura, limpa e eficiente 

03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Transformação e Digitalização da 
indústria e serviços Europeus:  

Transporte Rodoviário Automatizado 
03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

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

carbono: 
Baterias de última geração 

03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

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

carbono: Veículos Verdes 
03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Mobilidade para o Crescimento 2018-
2020 

03 de dezembro 2019 21 de abril 2020 

Intercâmbio de Staff de Pesquisa e 
Inovação Marie Skłodowska-Curie 

05 de dezembro 2019 28 de abril 2020 

Ciência com e para a sociedade 10 de dezembro 2019 15 de abril 2020 

Shift2Rail Joint Undertaking  avisos2020 07 de janeiro 2020 21 de abril 2020 

FCH2 (Células de combustível e 
hidrogénio)  JU avisos 2020 

14 de janeiro 2020 28 de abril 2020 

Clean Sky 2 Convite à Apresentação de 
Candidaturas 11 

28 de janeiro 2020 28 de abril 2020 
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VLD (Demonstrações em grande escala)  
Open 2 

30 de janeiro 2020 29 de abril 2020 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

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

Desenvolvimento local 
através da Salvaguarda e 

Revitalização de Património 
Cultural Costeiro 

05 de setembro 2019 03 de abril 2020 

Call 1 – Desenvolvimento local 
através da Salvaguarda e 

Revitalização de Património 
Cultural Costeiro 

Small Grants Scheme #1 - 
Crescimento Startups 

23 de outubro 2019 29 de maio 2020 Small Grants Scheme #1  

Desenvolvimento local 
através da Salvaguarda e 

Revitalização de Património 
Cultural Costeiro: 

Apoio a Despesas de 
Deslocação 

20 de novembro 2019 06 de março 2020 
Travel Grants: Património 
Cultural Costeiro - Cultura  

Small Grant Scheme # 3 – 
Projetos para reforçar a 
adaptação às alterações 
climáticas a nível local 

02 de dezembro 2019 24 de março 2020 

Small Grants Scheme #3 - 
Projetos para reforçar a 
adaptação às alterações 
climáticas a nível local  

Oportunidades que permanecem abertas – Erasmus + 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Ação Chave 3: Apoio à 
reforma das políticas – 

Experimentações Políticas 
Europeias nos domínios da 

Educação e Formação, 
lideradas por autoridades 

públicas de alto nível 

06  de dezembro 2019 21 de abril 2020 EACEA/38/2019 

Eventos Desportivos 
Europeus Sem Fins Lucrativos 

02 de janeiro 2020 02 de abril 2020  EPP-SNCESE-2020 

Pequenas Parcerias De 
Colaboração 

02 de janeiro 2020 02 de abril 2020  EPP-SSCP-2020  

Parcerias de Colaboração 02 de janeiro 2020 02 de abril 2020 EPP-SCP-2020  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://www.eeagrants.gov.pt/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
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
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2383/apoio-as-iniciativas-que-promovam-o-crescimento-de-startups-small-grants-scheme-1.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/ambiente/concursos/small-grants-scheme-3-projetos-para-reforcar-a-adaptacao-as-alteracoes-climaticas-a-nivel-local/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/ambiente/concursos/small-grants-scheme-3-projetos-para-reforcar-a-adaptacao-as-alteracoes-climaticas-a-nivel-local/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/ambiente/concursos/small-grants-scheme-3-projetos-para-reforcar-a-adaptacao-as-alteracoes-climaticas-a-nivel-local/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/ambiente/concursos/small-grants-scheme-3-projetos-para-reforcar-a-adaptacao-as-alteracoes-climaticas-a-nivel-local/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.410.01.0011.01.ENG&toc=OJ:C:2019:410:TOC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-sncese-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;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/epp-sncese-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;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/epp-sncese-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;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/epp-scp-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Oportunidades que permanecem abertas – Comissão Europeia  

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Apoio a ações de informação 
relacionadas com a política 

de coesão da UE 
11 de outubro 2019 10 de dezembro 2020 2019/C 344/04 

Oportunidades que permanecem abertas – Europa para os Cidadãos 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Projetos da Sociedade Civil 17 de dezembro 2019 01 de setembro 2020 
  EFC-CIV-2020  

 

Redes de cidades 17 de dezembro 2019 03 de março 2020 EFC-NT-2020  

Strand 1 – Memória Europeia 17 de dezembro 2019 03 de março 2020 EFC-REMEM-2020 

Geminação de Cidades 17 de dezembro 2019 03 de março 2020 EFC-TT-2020    

Oportunidades que permanecem abertas –  Programa Direitos, Igualdade e Cidadania 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Prevenção e combate a todas 
as formas de violência contra 
crianças, jovens e mulheres 

15 de janeiro 2020 01 de abril 2020 REC-RDAP-GBV-AG-2020 

Promoção de uma 
implementação efetiva do 
princípio da não 
descriminação 

15 de janeiro 2020 01 de abril 2020 REC-RDIS-DISC-AG-2020  

Capacitação Na Área De 
Direitos Da Criança 

15 de janeiro 2020 29 de abril 2020 REC-RCHI-PROF-AG-2020 

Prevenção E Combate Ao 
Racismo,  Xenofobia,  
Homofobia E Outras Formas 
De Intolerância E 
Monitorização, Prevenção E 
Combate Ao Discurso De Ódio 
On-Line 

15 de janeiro 2020 15 de abril 2020 REC-RRAC-RACI-AG-2020    

Oportunidades que permanecem abertas – Europa Criativa 
Mais informação  Funding & tender opportunities 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_344_R_0004&from=PT
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-civ-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-nt-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-remem-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-tt-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;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/rec-rchi-prof-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;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/rec-rrac-raci-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;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/rec-rrac-raci-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;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=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

