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1 É considerado residente comum, uma pessoa que num determinado país for reconhecida como residente de acordo com a legislação 
nacional desse país. A prova desse reconhecimento pode ser fornecida mediante solicitação de forma a cumprir os critérios de elegibilidade. 
2 A empresa deve estar registrada antes de 30 de junho de 2019. 

HORIZON 
Prémio da UE para Mulheres Inovadoras 2021 

Beneficiários: Mulheres; Residentes comuns1 num Estado-Membro da UE (incluindo Países e Territórios Ultramarinos (PTU)) ou num 
país associado à Horizon Europe; Fundadores ou cofundadores de uma empresa inovadora ativa, registrada pelo menos dois anos 
antes do prazo de inscrição2. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

EU Prize for Women Innovators 
 HORIZON-EIC-2021-

WomenInnovatorsPrize 
18 de março 2021 30 de junho 2021 

 

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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POSEUR 
Deteção e combate à Espécie Exótica Invasora Vespa Velutina 

Beneficiários: Entidades da Administração Pública Central; Autarquias Locais e suas Associações; Outras entidades, 
mediante protocolo ou outras formas de cooperação com as entidades previstas nas alíneas a) e b) do n.º 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 exclusivamente ações dirigidas à prevenção e controlo da espécie exótica  invasora Vespa 
velutina Lepeletier, 1836, família: Vespidae (vespa-asiática). 
As ações a apoiar com o presente Aviso deverão obrigatoriamente ter em conta o “Plano de Ação para a 
Vigilância e Controlo da Vespa velutina - em Portugal”, disponível a partir do portal eletrónico do ICNF ou da 
página da Plataforma STOPVespa (http://stopvespa.icnf.pt/). 

• Deverão ser previstas, nas candidaturas a apresentar, ações incluídas em todas ou em algumas das 
seguintes tipologias de medidas: 

• Desenvolvimento de estratégias coordenadas de combate em territórios alargados, que apresentem 
planos de gestão integrada da Vespa velutina, nomeadamente ao nível das Comunidades 
Intermunicipais; 

• Aquisição de equipamentos para o controlo da Vespa velutina, nomeadamente para a destruição dos 
respetivos ninhos, incluindo os necessários equipamentos de proteção individual, de preferência ao 
nível das Comunidades Intermunicipais; 

• Desenvolvimento e teste de novas técnicas e equipamentos para a deteção e o controlo desta espécie 
invasora, no respeito pelos princípios constantes dos Manuais de Boas Práticas elaborados no âmbito 
do respetivo Plano de Ação;  

• Divulgação da problemática associada à introdução desta espécie exótica invasora em Portugal 
Continental e promoção da sensibilização pública para os riscos associados. 

Tipologia de Operações: 
a) ii) Ações de prevenção, controlo e erradicação de espécies exóticas invasoras. 
No âmbito da tipologia a) ii) pretende-se neste Aviso contribuir especificamente para o combate à espécie 
exótica invasora Vespa velutina (vespa-asiática).  
 
A dotação do Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de  2.300.000€. O montante máximo de Fundo de 
Coesão a atribuir a cada candidatura cuja intervenção física ocorra em mais do que um Município não poderá 
ultrapassar os 300.000€. Caso a intervenção se desenvolva apenas num Município o limite passa para 
100.000€. 
A taxa máxima de cofinanciamento do Fundo de Coesão a aplicar às operações a aprovar é de 85%, incindindo 
sobre o total das despesas elegíveis. 
 

*Fonte: Aviso n.º POSEUR-15-2021-02 

Data de Abertura: 

08 de março 2021 

Data de Encerramento: 

27 de maio 2021 
Mais informação: 

POSEUR-15-2021-02 

https://poseur.portugal2020.pt/media/43019/aviso-poseur-15-2021-02.pdf
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3 Conforme Aviso n.º 3577/2021, de 26 de fevereiro. 

Fundo Ambiental 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade - Atribuição de apoio aos Centros de Recuperação 

da Fauna 

Beneficiários: ONGA reconhecidas/registadas no Registo Nacional das Organizações Não Governamentais de Ambiente 
(RNOE)3; Municípios; Instituições de Ensino Superior e Sociedades Científicas; Entidades privadas. 

 
Este Aviso tem como objetivo apoiar os centros de recuperação para a fauna selvagem, estruturas que 
permitem a receção de espécimes selvagens da fauna indígena - nomeadamente dos abrangidos pelas 
diretivas e convenções internacionais de conservação da natureza e da biodiversidade - o seu tratamento, 
recuperação ou reprodução e posterior devolução, sempre que possível, ao meio natural.  
São objetivos específicos do presente aviso apoiar: 

• A realização de investimentos nos centros de recuperação da fauna, reconhecidos nos termos da 
Portaria n.º 1112/2009, de 28 de setembro, bem como a aquisição de bens e serviços necessários ao 
seu funcionamento. 

• Os objetivos previstos no artigo 3.º da Portaria n.º 1112/2009, de 28 de setembro: “Constituem 
objetivos da RNCRF: 

a) Sempre que possível, devolver os animais recuperados ao seu habitat natural de origem e, 
sempre que possível ou justificável,  acompanhar  a  sua  readaptação  ao  meio  selvagem; 

b) Permitir o eficiente acolhimento e recuperação, física e comportamental, dos animais selvagens 
de fauna indígena ou naturalizada, recolhidos; 

c) Contribuir para ações de conservação da natureza (designadamente ex situ); 
d) Compilar e disponibilizar a informação relativa aos espécimes recuperados; 
e) Contribuir para o conhecimento científico e para a promoção da educação ambiental; 
f) Contribuir para a vigilância sanitária da fauna indígena ou naturalizada”. 

Tipologia de Operações: 
1) Fornecimento de alimentação e de medicamentos e outros consumíveis necessários aos tratamentos 

e recuperação dos espécimes detidos; 
2) Aquisição de material informático para suporte das atividades pedagógicas, científicas e gestão da 

informação das instalações e aquisição de meios de seguimento dos espécimes devolvidos à natureza 
e de câmaras de vídeo e videovigilância; 

3) Aquisição de caixas de transporte de animais e de equipamentos e aquisição de material de 
laboratório para o tratamento dos espécimes; 

4) Aquisição de serviços para recolha e transporte de espécimes; 
5)  Aquisição de serviços técnicos (por exemplo, serviços médicos veterinários ou outros devidamente 

justificados). 
 
A dotação máxima afeta ao presente Aviso é de  440.000€, sendo a taxa máxima de cofinanciamento de até 
95%, incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com financiamento limitado a 40.000€  por projeto. 
 
*Fonte: Aviso n.º 4943/2021 

Data de Abertura: 

19 de março 2021 
Data de Encerramento: 

20 de abril 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 4943/2021 

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n-49432021-conservacao-da-natureza-e-da-biodiversidade-atribuicao-de-apoio-aos-centros-de-recuperacao-da-fauna-pdf.aspx
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4 Conforme Aviso n.º 3577/2021, de 26 de fevereiro - Regulamento do Registo Nacional das ONGA e Equiparadas. Listagem do extrato dos 
atos, realizados até 31 de dezembro de 2020, que determinaram a inscrição, modificação, suspensão ou anulação do registo. 

Fundo Ambiental 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade - Atribuição de apoio para Requalificação dos 

Centros de Recuperação da Fauna 

Beneficiários: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.; ONGA reconhecidas/registadas no Registo 
Nacional das Organizações Não Governamentais de Ambiente (RNOE)4; Municípios; Instituições de Ensino Superior e 
Sociedades Científicas; Empresas independentemente da sua forma jurídica. 

 
Este Aviso tem como objetivo geral apoiar os polos de receção e os centros de recuperação para a fauna 
selvagem, estruturas que permitem a receção de espécimes selvagens da fauna indígena, nomeadamente 
dos abrangidos pelas diretivas e convenções internacionais de conservação da natureza e da biodiversidade, 
o seu tratamento, a sua recuperação ou a sua reprodução e a sua posterior devolução, sempre que possível, 
ao meio natural. 
São objetivos específicos do presente Aviso apoiar: 

• A realização de investimentos nos polos de receção e nos centros de recuperação da fauna, 
reconhecidos nos termos da Portaria n.º 1112/2009, de 28 de setembro; 

• A requalificação dos polos de receção e dos centros de recuperação da fauna, com vista à existência 
de infraestruturas adequadas, que permitam o cumprimento dos objetivos previstos no artigo 3.º da 
Portaria n.º 1112/2009, de 28 de setembro. 

Tipologia de Operações: 
1) Realização de obras de manutenção e de reabilitação das infraestruturas existentes; 
2) Construção de novas infraestruturas de auxílio à recuperação dos espécimes detidos. 

 
A dotação máxima afeta ao presente Aviso é de 300.000€, sendo a taxa máxima de cofinanciamento de até 
95%, incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com financiamento limitado a 75.000€  por projeto. 

*Fonte: Aviso n.º 5545/2021 

Data de Abertura: 

 26 de março 2021 
Data de Encerramento: 

20 de abril 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 5545/2021 

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n55452021-requalificacao-da-fauna-pdf.aspx
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Fundo Ambiental 
Sensibilização Ambiental -  Apoiar uma nova cultura ambiental, no âmbito da Estratégia Nacional 

de Educação Ambiental 2020 — Proteger a vida terrestre 

Beneficiários:  Administração Direta, Indireta, Autónoma e Local; Setor Empresarial do Estado; Estabelecimentos de 
ensino; Universidades e Institutos Politécnicos; Centros de Investigação; Empresas independentemente da sua forma 
jurídica; Associações e Fundações; Organizações Não Governamentais de Ambiente (ONGA) e equiparadas. 

 
Este Aviso tem como objetivos gerais dar prossecução à Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 
(ENEA 2020), nomeadamente no que respeita aos seus princípios orientadores e ao eixo temático: Valorizar 
o Território, e contribuir para o objetivo “1.10 — Aumentar a visibilidade e perceção pública do valor do 
património natural e dos serviços de ecossistemas” definido na Estratégia Nacional de Conservação da 
Natureza e Biodiversidade 2030 (ENCNB 2030). 
São objetivos específicos do presente Aviso:  

• Conceber programas de Educação Ambiental dirigidos a jovens em idade escolar que visem aumentar 
o conhecimento sobre conservação da natureza e biodiversidade e que promovam o reconhecimento 
do valor do património natural; 

• Realizar projetos de Educação Ambiental dirigidos aos cidadãos, que contribuam para o reforço da 
informação, dos conhecimentos e dos comportamentos relativos à conservação da natureza e da 
biodiversidade, bem como para a promoção de uma cidadania ativa e para a alteração de 
comportamentos, individuais e coletivos; 

• Promover ações de formação e sensibilização ambiental, dirigidas a professores, agentes da 
comunicação social, institucionais e do setor empresarial, que demonstrem o valor intrínseco do 
património natural, bem como a sua importância enquanto prestador de diversos serviços 
ambientais, com significativo impacto na valorização do território e na dinamização das atividades 
económicas; 

• Desenvolver conteúdos, didáticos e desmaterializados, que contribuam para melhorar a informação 
sobre o património natural (valores naturais, biodiversidade e geodiversidade), focada na sua 
divulgação e na sua importância enquanto valor identitário de cada território; 

• Promover o diálogo aberto, crítico e reflexivo sobre as ameaças e as oportunidades que se colocam 
em matéria de património natural, designadamente através da realização de eventos de natureza 
científica e de divulgação sobre biodiversidade e geodiversidade, considerando, por exemplo, o 
impacto das alterações climáticas, nas dimensões adaptação e mitigação, o uso eficiente de recursos 
naturais e a valorização do território. 

Tipologias de Ação: 

• Participação ativa do público (por exemplo, atividades de educação -ação, concursos de ideias); 

• Formação e capacitação, com efeito multiplicador e que potencie a disseminação do conhecimento;  

• Sensibilização ambiental (excluindo campanhas publicitárias); 

• Participação passiva do público (por exemplo, exposições, materiais didáticos, guias práticos digitais, 
planos de sustentabilidade, conferências/seminários). 

 
A dotação máxima afeta ao presente Aviso é de 500.000€, sendo as taxas máximas de cofinanciamento as 
seguintes: 

• 70 % até ao limite de  30.000€ por candidatura, à exceção das Organizações Não Governamentais de 
Ambiente (ONGA) e equiparadas; 

• 95 % até ao limite de 30.000€  por candidatura para  as Organizações Não Governamentais de 
Ambiente (ONGA) e equiparadas. 

*Fonte: Aviso n.º 6106/2021 

Data de Abertura: 

 31 de março 2021 
Data de Encerramento: 

30 de abril 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 6106/2021 

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n-61062021-proteger-a-vida-terrestre-pdf.aspx
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Centro2020 
Inserção de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 

Beneficiários: Entidades públicas e a entidades privadas sem fins lucrativos. Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 205.º 
do REISE, poderão as entidades beneficiárias apresentar candidatura em parceria com outras entidades como autarquias 
locais, associações de desenvolvimento regional e local, empresas municipais, organizações não-governamentais e outras 
entidades privadas sem fins lucrativos  que tenham no seu objeto social ou como prática reconhecida a intervenção junto 
de pessoas em situação de sem-abrigo. 

 
As operações a apoiar no âmbito do presente aviso enquadram-se na consecução da Estratégia Nacional para a 
Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023 (ENIPSSA 2017-2023), aprovada pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 107/2017, de 25 de julho, revista  
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2020, de 21 de janeiro, que visa ─ através do conhecimento mais 
aprofundado das situações, da informação, da sensibilização e da educação ─ o reforço de uma intervenção 
promotora da integração das pessoas em situação de sem-abrigo. Pretende-se, assim, consolidar uma 
abordagem estratégica e holística de prevenção e intervenção, centrada nas pessoas, para que ninguém tenha 
de permanecer sem-abrigo por ausência de alternativas. 
Sendo de âmbito nacional, esta Estratégia assume entre os seus princípios enquadradores a responsabilização e 
a mobilização do conjunto das entidades públicas e privadas para uma intervenção integrada, a adequação às 
especificidades locais, bem como a educação e a mobilização da comunidade. Neste sentido, foram constituídos 
e estão em funcionamento Núcleos de Planeamento e Intervenção junto das Pessoas Sem-Abrigo (NPISA), sendo 
que a implementação do modelo de intervenção integrada deverá ocorrer em estreita articulação com as 
Plataformas Supraconcelhias da Rede Social ou plenários dos Conselhos Locais de Ação Social (CLAS), de acordo 
com as necessidades identificadas nos seus diagnósticos. 
Justifica-se, assim, o apoio à concretização desta estratégia no quadro das abordagens integradas para a inclusão 
ativa, através de programas integrados de inovação e experimentação social e de animação territorial, 
envolvendo redes sociais sub-regionais. O apoio a esta tipologia de projetos, previsto no Programa CENTRO 2020 
desde a sua versão inicial, assume particular pertinência no contexto da recente reprogramação do Programa, 
atentos os desafios decorrentes da pandemia COVID-19, com o aumento do risco de pobreza e da dificuldade de 
acesso a bens essenciais, designadamente a degradação das condições de acesso à habitação para um número 
crescente de cidadãos. 
Tipologia das Operações: 

a) Criação de equipas que assegurem o acompanhamento psicossocial e o acesso aos recursos existentes 
na comunidade, bem como a respostas integradas dirigidas a pessoas em risco de exclusão social, 
nomeadamente em situação de sem-abrigo; 

b) Desenvolvimento de respostas que implementem ações ocupacionais adequadas às características e 
vulnerabilidades das pessoas em situação de sem-abrigo, promovendo a empregabilidade e a inserção 
profissional; 

c) Ações que favoreçam o combate ao estigma que incide sobre a condição de sem-abrigo, 
designadamente: iniciativas de informação e de sensibilização das comunidades locais sobre o fenómeno 
das pessoas em situação de sem-abrigo, tendo em vista a prevenção e o combate à discriminação; e 
ações de capacitação e de formação pessoal, emocional e profissional à medida das competências 
cognitivas, psicológicas, emocionais e dos estados de saúde física e mental das pessoas em situação de 
sem-abrigo. 

 
A dotação financeira máxima de FSE a atribuir no âmbito do presente aviso é de 500 000€ e a taxa máxima de 
cofinanciamento é de 85%. 
 
*Fonte: Aviso n.º CENTRO‐30‐2021‐24 

Data de Abertura: 

19 de março 2021 

Data de Encerramento: 

30 de abril 2021 
Mais informação: 

CENTRO‐30‐2021‐24 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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Fundo de Transportes 
Apoio à Aquisição e Instalação de Equipamentos Destinados ao Estacionamento de Bicicletas 

Beneficiários: Municípios; Comunidades intermunicipais; Empresas detentoras ou responsáveis pela gestão de 
estações, terminais ou interfaces de transportes públicos de passageiros; Estabelecimentos de ensino (escolas, 
universidades e outros), equipamentos de saúde ou de outros serviços públicos. 

 
O presente Aviso tem como objetivo incentivar a aquisição e instalação de equipamentos destinados ao 
estacionamento de bicicletas em locais servidos por ciclovias ou em que seja notório o «uso da bicicleta» ou em 
locais onde se pretenda estimular esse uso, como interfaces de transportes, escolas, serviços de saúde e outros 
serviços públicos. 
Este apoio insere-se nas medidas previstas na Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030 
(ENMAC), aprovada pela RCM n.º 131/2019. 
Tipologia das Operações: 

Tipologia I 
Estruturas de estacionamento tipo “cacifo de bicicletas” ou “garagem para bicicletas”, i.e. que garantam a 
proteção das bicicletas contra vandalismo, roubo e eventos meteorológicos, podendo  ser ou não fechadas; 
Tipologia II 
Estruturas para fixação de bicicletas mediante uso de cadeado, do tipo “Sheffield” ou “U invertido”. 

Em qualquer dos casos os locais de estacionamentos devem ser acessíveis ao público em geral. No caso de a 
instalação ser efetuada no logradouro de serviços públicos, como escolas ou equipamentos de saúde, deve poder 
ser utilizada por todos os utilizadores desses espaços. 
 
A dotação financeira máxima do presente aviso é de 500 000€, sendo a dotação máxima por beneficiário de 
15.000€, podendo ser apresentados projetos da tipologia I e II, até um máximo de 5 por beneficiários. 
Financiamento: 

Tipologia I 

• Comparticipação de 75% - entidade pública; 

• Comparticipação de 50% - restantes casos. 
Até ao máximo de 150 €/lugar de bicicleta ou de 3000 € por projeto. 

Tipologia II 

• Comparticipação de 75% - entidade pública; 

• Comparticipação de 50% - restantes casos. 
Até ao máximo de 40 €/lugar de bicicleta no caso de estruturas da tipologia II, até ao máximo de 600 € por projeto 
ou ação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fonte: Aviso n.º 3/2021 

Data de Abertura: 

31 de março 2021 

Data de Encerramento: 

30 de setembro 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 3/2021 

 

https://gtatransportes.files.wordpress.com/2021/03/aviso-3_2021-estacionamento-de-bicicletas-pub-31-mar-2021.pdf
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Oportunidades que permanecem abertas – Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

Centro2020: Operações enquadradas nos 
PEDUS/PAMUS selecionados no âmbito da 
PI 4.5 (4e) - SmartCities 

30 de abril 2021 CENTRO-06-2021-16 

Centro2020:  Operações enquadradas nos 
PEDU selecionados no âmbito da PI 6.5 
(6e) 

30 de abril 2021 CENTRO-16-2021-17 

Centro2020: Investimentos Em 
Infraestruturas De Saúde 

30 de abril 2021 CENTRO-42-2021-20 

Centro2020:   Investimento no ensino pré-
escolar, básico e secundário 

30 de abril 2021 CENTRO-73-2021-21 

Centro2020:   Investimento Na 
Conservação, Proteção, Promoção E 
Desenvolvimento Do Património Natural 

30 de abril 2021 CENTRO-14-2021-22 

POSEUR: Apoio a projetos de produção de 
gases de origem renovável para 
autoconsumo e/ou injeção na rede   

30 de abril 2021 POSEUR-01-2020-19 

POCI:  Sistema De Incentivos - Programa de 
Capacitação dos Clusters de 
Competitividade - Cluster Calçado e Moda 

30 de junho 2021 POCI-60-2021-02 

POCI:  Sistema De Incentivos - Programa de 
Capacitação dos Clusters de 
Competitividade - Cluster Automóvel 

30 de junho 2021 POCI-60-2021-03 

POCI:  Sistema De Incentivos - Programa de 
Capacitação dos Clusters de 
Competitividade - Cluster Engineering & 
Tooling 

30 de junho 2021 POCI-60-2021-04 

POCI:  Sistema De Incentivos - Programa de 
Capacitação dos Clusters de 
Competitividade - Cluster PRODUTECH 

30 de junho 2021 POCI-60-2021-05 

POCI:  Sistema De Incentivos - Programa de 
Capacitação dos Clusters de 
Competitividade - Cluster Têxtil, 
Tecnologia e Moda 

30 de junho 2021 POCI-60-2021-06 

Oportunidades que permanecem abertas –    EEA Grants 

Medida Data de Encerramento Mais Informação 
Programa Crescimento Azul - 
Desenvolvimento de Negócios, Inovação e 
PMEs 

30 de junho 2021 Aviso n.º 2 

Programa Crescimento Azul - Apoio às 
iniciativas que promovam o crescimento 
de Startups 

31 de maio 2021 Aviso n.º 2 SGS/1 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-01-2020-19-apoio-a-projetos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-gases-de-origem-renov%C3%A1vel-para-autoconsumo-eou-inje%C3%A7%C3%A3o-na-rede/
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC04_SI_2021
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC05_SI_2021
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC06_SI_2021
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC07_SI_2021
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC08_SI_2021
https://www.eeagrants.gov.pt/media/3715/aviso2.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/3718/2_sgs1.pdf
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Programa Crescimento Azul - Apoio ao 
aumento de eficiência de recursos ligados 
às empresas do setor marítimo 

31 de maio 2021 2º Aviso n.º 3 

 
Oportunidades que permanecem abertas – Horizonte 2020 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

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

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas –    COSME 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Co-financiamento de 
compras públicas de 
consórcios de inovação 

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

Oportunidades que permanecem abertas –  Innovation Fund 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

Mais Informações  InnovFund-SSC-2020-single-stage 

Oportunidades que permanecem abertas – Europa Criativa 

Mais informação  Funding & tender opportunities 

https://www.eeagrants.gov.pt/media/3716/2call3.pdf
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/ppi-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-ssc-2020-single-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

