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PROGRAMA ERASMUS+ 
Parcerias de Cooperação 

Beneficiários:  Organizações ativas nos domínios da educação, formação, juventude, desporto ou outros setores 
socioeconómicos, bem como a organizações que desenvolvam atividades transversais a diferentes áreas (por exemplo, 
autoridades locais, regionais e nacionais, centros de reconhecimento e validação, câmaras de comércio, organizações 
comerciais, centros de orientação, organizações culturais e desportivas), estabelecidas nos Estados Membros da União 
Europeia. Uma Parceria de Cooperação envolve, no mínimo, três organizações de três países diferentes do programa.  

O principal objetivo das Parcerias de Cooperação é permitir que as organizações aumentem a qualidade e 
relevância das suas atividades, desenvolvam e reforcem as suas redes de parceiros, aumentem a sua capacidade 
de operar conjuntamente a nível transnacional ao potenciar a internacionalização das suas atividades e através 
do intercâmbio ou desenvolvimento de novas práticas e métodos, bem como do compartilhamento e 
confrontação ideias. As ações procuram apoiar o desenvolvimento, transferência e/ou implementação de 
práticas inovadoras, bem como a implementação de iniciativas conjuntas que promovam a cooperação, a 
aprendizagem entre pares e o intercâmbio de experiências a nível europeu. Os resultados devem ser 
transferíveis, expansíveis e, se possível, ter uma forte dimensão transdisciplinar. Os projetos selecionados 
deverão partilhar os resultados das suas atividades a nível local, regional, nacional e transnacional. 
As parcerias de cooperação visam: 
- Aumentar a qualidade do trabalho, das atividades e das práticas das organizações e instituições envolvidas, 
abrindo-se a novos atores, não naturalmente incluídos num setor; 
- Capacitar as organizações para trabalhar transnacionalmente e em vários setores; 
- Abordar as necessidades e prioridades comuns nos campos da educação, formação, juventude e desporto; 
- Possibilitar a transformação e mudança (a nível individual, organizacional ou setorial), conduzindo a melhorias 
e novas abordagens, na proporção do contexto de cada organização. 
Atividades de aprendizagem, ensino e formação elegíveis 
A parceria pode organizar atividades de aprendizagem, ensino e formação para staff, alunos e jovens, a fim de 
apoiar a implementação do projeto e a concretização dos seus objetivos. As atividades de aprendizagem, ensino 
e formação podem assumir qualquer forma relevante para o projeto e envolver mais do que um tipo de 
participantes, individualmente ou em grupo. O formato, a finalidade, o tipo e número de participantes nas 
atividades propostas serão descritos e justificados como parte da candidatura do projeto. Os participantes 
elegíveis em atividades de aprendizagem, ensino e formação incluem: 

• Pessoal docente e não docente (no campo da educação escolar, o que inclui o pessoal pedagógico que 
intervém nas escolas, como inspetores escolares, conselheiros pedagógicos, psicólogos, etc.), bem como 
professores, formadores e outros funcionários que trabalham na organização em causa; 

• Trabalhadores da juventude (youth workers); 

• Professores convidados e especialistas de organizações não participantes; 

• Aprendizes, alunos do EFP, alunos do ensino superior (no campo do ensino superior, os alunos devem estar 
registados numa IES participante e matriculados em estudos conducentes a um grau reconhecido ou outra 
qualificação de nível superior reconhecida, até e incluindo o nível de doutorado), alunos adultos e alunos de 
escolas de organizações participantes;  

• Jovens dos países das organizações participantes; 

• Membros da equipa desportiva, como treinadores, gerentes ou instrutores; atletas; árbitros. 
 
A dotação total afeta ao presente Aviso é de 30 663 231€, havendo três montantes totais da subvenção para o 
projeto: 1) 120 000€; 2) 250 000€; 3) 400 000 €. 
Os candidatos irão escolher entre os três valores predefinidos de acordo com as atividades que pretendem 
realizar e os resultados que pretendem alcançar. 

Ação 

Cooperation partnerships 
Código 

ERASMUS-SPORT-2021-SCP 
Data de Abertura 

20 de maio 2021 

Data de Encerramento 

17 de junho 2021 

Mais informações Funding & Tender Opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-scp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Fundo Ambiental 
Biobairros - da terra à terra 

Beneficiários: Municípios; Entidades gestoras de sistemas de gestão de resíduos urbanos responsáveis pelas 
atividades de recolha indiferenciada ou recolha seletiva de biorresíduos; Entidades gestoras de sistemas de gestão de 
resíduos intermunicipais nas quais tenha sido delegada essa responsabilidade pelos municípios. 
Nota: Será elegível, no máximo, um projeto por área geográfica municipal, sendo o beneficiário, o município ou a entidade a quem 
este tenha delegado a competência para a recolha indiferenciada na área geográfica municipal. 

 
O presente Aviso tem como objetivo geral desviar de aterro os biorresíduos dos municípios que apresentam 
níveis de recolha indiferenciada elevados, através da separação e reciclagem na origem. Como objetivos 
específicos destacam-se os seguintes:   
Assegurar que os biorresíduos são separados e reciclados na origem, de modo a obter benefícios ambientais 
da sua valorização, evitando em paralelo os custos e impactos decorrentes da necessidade de eliminação 
deste tipo de resíduos. As soluções a implementar devem ter por objetivo:  

• O aproveitamento dos biorresíduos produzidos pelo próprio produtor (compostagem doméstica); 

• A disponibilização local de uma rede na fonte de receção de biorresíduos e distribuição do composto 
(compostagem comunitária, biocompostores descentralizados). 

 
Tipologia das operações: 
São suscetíveis de apoio os projetos que visem a operacionalização de soluções de separação e reciclagem 
na origem: 

a) Equipamentos de compostagem doméstica e/ou comunitária, e respetivos acessórios; 
b) Instrumentos de controlo e de medição das soluções de compostagem doméstica e comunitária; 
c) Ações de sensibilização e comunicação; 
d) Serviços de consultoria para apoio na operacionalização dos projetos. 

 
A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Aviso é de 500.000€, sendo a taxa máxima de 
cofinanciamento de 85% até um valor máximo de 31.250€ por candidatura. 

*Fonte: Aviso n.º 8247/2021 

Data de Abertura: 

 4 de maio 2021 

Data de Encerramento: 

 17 de junho 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 8247/2021 

https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/residuos-e-economia-circular/biobairros-da-terra-a-terra-.aspx
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Fundo Ambiental 
Projetos de prevenção e controlo de espécies exóticas invasoras aquáticas e ripícolas 

Beneficiários: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.; Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.; 
Autoridades regionais de conservação da natureza; Comunidades Intermunicipais; Municípios; Instituições de Ensino 
Superior; Centros de investigação; Outras entidades públicas. 
Estes beneficiários, caso o entendam, podem consorciar-se com: Associações de Regantes ou Beneficiários de 
Aproveitamentos Hidroagrícolas; Proprietários e agentes do setor privado e do setor empresarial do Estado; Pessoas 
singulares ou coletivas, que detenham a seu cargo a gestão dos territórios onde os projetos serão desenvolvidos. 

 
É objetivo geral do presente Aviso apoiar projetos que visem o controlo, a contenção ou a erradicação de 
espécies exóticas invasoras aquáticas (fauna e flora) e ripícolas (flora), à escala da bacia, sub-bacia 
hidrográfica ou massa de água. No caso de Portugal Continental as espécies constam na Lista Nacional de 
Espécies Invasoras, que constitui o Anexo II do Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho. 
São objetivos específicos do presente Aviso apoiar: 

• A elaboração de propostas de planos de ação nacionais ou regionais (no caso das Regiões Autónomas 
dos Açores e da Madeira) para o controlo, a contenção ou a erradicação de espécies exóticas invasoras 
aquáticas (fauna e flora) e ripícolas (flora), a submeter às entidades competentes em razão da matéria 
para serem promovidos, em articulação com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
(ICNF, I.P.), após a sua aprovação por Resolução do Conselho de Ministros;  

• A elaboração e implementação de planos de ação locais para o controlo, a contenção ou a erradicação 
de espécies exóticas invasoras aquáticas (fauna e flora) e ripícolas (flora), à escala da bacia, sub-bacia 
hidrográfica ou massa de água, alicerçados no modelo definido pelo ICNF, I.P., para a elaboração destes 
planos de ação; 

• O desenvolvimento de ferramentas informáticas e de deteção remota para apoio ao controlo, 
monitorização, contenção ou erradicação de espécies exóticas invasoras aquáticas (fauna e flora) e 
ripícolas (flora); 

• A aquisição de equipamento para o controlo, a contenção ou a erradicação de espécies exóticas 
invasoras aquáticas (fauna e flora) e ripícolas (flora). 

 
Tipologia das operações: 
Projetos que tenham como objetivos a elaboração e implementação de planos de ação locais e a elaboração 
de propostas de planos de ação nacionais, com vista ao controlo, à contenção ou à erradicação de espécies 
exóticas invasoras aquáticas e ripícolas, e/ou à aquisição de equipamento para proceder a esse controlo, 
contenção ou erradicação, bem como o desenvolvimento de ferramentas informáticas e de deteção remota 
para apoio ao seu controlo, monitorização, contenção ou erradicação. 
 
A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Aviso é de  1.000.000€.  
No caso de o projeto pretender dar resposta apenas ao objetivo específico  de elaboração de propostas de 
planos de ação nacionais, o financiamento é limitado a 50.000€, com uma taxa máxima de financiamento de 
100%. Para os restantes casos, a taxa máxima de financiamento é de 85%, com financiamento limitado a 
100.000€ por projeto. 
 
Nota: A candidatura tem de conter obrigatoriamente parecer prévio ao projeto, emitido pelo ICNF, I.P. com vista a acautelar se, nas medidas 
propostas, alguma necessita de eventuais recomendações, tendo em vista a conservação de espécies e habitats aquáticos. No caso de o projeto dar 
resposta ao objetivo específico de elaboração de propostas de planos de ação nacionais, este parecer deverá confirmar se está  de acordo com o 
“Modelo sucinto de Plano de Ação para o controlo de espécies exóticas invasoras”, constante do Anexo IV ao Aviso de candidatura e do qual faz parte 
integrante. No caso de o projeto pretender dar resposta ao objetivo de elaboração e implementação de planos de ação locais, este parecer 
estabelecerá um prazo para apresentação, pelo futuro beneficiário, de um esboço preliminar da proposta de plano de ação nacional, que aborde 
todos os aspetos incluídos no “Modelo sucinto de Plano de Ação para o controlo de espécies exóticas invasoras”, para avaliação preliminar e discussão 
com o ICNF, I.P., com vista a eventual reformulação antes da apresentação da proposta final. 

*Fonte: Aviso n.º 9678/2021 

Data de Abertura: 

  21 de maio 2021 

Data de Encerramento: 

 30 de junho 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 9678/2021 

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n-96782021-pdf.aspx
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Fundo Ambiental 
Intervenções para o controlo da erva-das-pampas (Cortaderia selloana) em Portugal continental 

Beneficiários: Comunidades Intermunicipais; Municípios; Instituições de Ensino Superior; Centros de investigação; 
Outras entidades públicas. 
Os beneficiários podem consorciar-se com os proprietários e agentes do setor privado e do setor empresarial do 
Estado, pessoas singulares ou coletivas, que detenham a seu cargo a gestão dos territórios onde os projetos serão 
desenvolvidos. 

 
O presente Aviso tem como objetivo geral apoiar projetos que visem intervenções para o controlo da erva-
das-pampas (Cortaderia selloana) em Portugal continental, particularmente em locais com alto valor 
ecológico (áreas classificadas), para prevenir novas colonizações e controlar as já estabelecidas, mas ainda 
com áreas reduzidas, e as localizadas em áreas-tampão circundantes de áreas de invasão fortemente 
implantadas. Por essa razão, será dada prioridade às ações direcionadas a áreas de colonização recente, com 
exemplares isolados ou em pequenos núcleos. 
Como objetivo específico visa apoiar ações de erradicação e controlo da erva-das-pampas, em áreas com 
exemplares isolados ou dispersos, por forma a evitar novas colonizações, através dos meios previstos na 
Estratégia Transnacional e de acordo com o Manual de Boas Práticas elaborado no âmbito da mesma 
(documentos disponíveis em http://stopcortaderia.org/language/pt/kit-stop-cortaderia-pt/). 
 
Tipologia das operações: 
Ações de erradicação e controlo da erva-das-pampas. Complementarmente, as candidaturas poderão prever 
também ações incluídas nas seguintes tipologias: 

• Ações de deteção-precoce, vigilância e mapeamento com vista à resposta rápida em caso de exemplares 
isolados ou em pequenos núcleos; 

• Ações de sensibilização pública dirigidas à problemática associada à ocorrência desta espécie, 
nomeadamente a divulgação da proibição da sua utilização como espécie ornamental e importância da 
sua substituição por outras espécies sem impactes sobre o ambiente; 

• Ações de restauração do terreno, recorrendo a espécies autóctones, por forma a evitar a recolonização 
pela erva-das-pampas, quando justificável. 

A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Aviso é de 200.000€.  
A taxa máxima de cofinanciamento é de 85%, incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com 
financiamento limitado a 20.000€ por projeto. 
 
Nota: As candidaturas devem conter obrigatoriamente parecer prévio ao projeto, emitido pelo ICNF, I.P., com vista a acautelar se, nas intervenções 
propostas, alguma necessita de eventuais recomendações, tendo em consideração a eventual presença de valores naturais potencialmente 
sensíveis ao tipo de intervenções propostas. 

*Fonte: Aviso n.º 10096/2021 

Data de Abertura: 

  28 de maio 2021 

Data de Encerramento: 

 30 de junho 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 10096/2021 

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n-100962021-pdf.aspx
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1 Ou até ao limite da dotação financeira. 

Fundo de Transportes 
Promoção de Modos Complementares de Mobilidade 

Beneficiários: Municípios, decorrentes de ações aprovadas no âmbito da alínea “D”, do Aviso N.º 2/2020 - Promoção 
de Modos Complementares de Mobilidade, mas não executadas ou não executadas na totalidade. 

 
O presente Aviso tem como objetivo principal apoiar projetos e ações que contribuam para a capacitação das 
referidas autoridades de transportes e para a melhoria do sistema de transportes públicos de passageiros. 
 
Tipologia das operações 

i. Aquisição e instalação de equipamentos de apoio ao uso da bicicleta em interfaces de transportes, 
terminais rodoviários, fluviais e ferroviários ou noutros pontos notáveis da rede de transportes 
públicos, designadamente estacionamento de bicicletas e cacifos de apoio a «ciclistas»; 

ii. Ações que visem a melhoria da segurança e atratividade no uso da bicicleta, por delimitação de faixas 
ou pistas cicláveis, com diferenciação das zonas de circulação dos modos motorizados através de 
sinalização vertical e horizontal, coloração diferenciada do pavimento e estruturas «pop-up» de 
rápida montagem e desmontagem; 

iii. Apoiar a adaptação de frotas de transporte público para possibilitar o transporte de bicicletas. 
 
A dotação financeira do presente Aviso é de 95.000 euros. 
A taxa de comparticipação é de 75% das despesas elegíveis, e a comparticipação máxima por ação e por 
entidade beneficiária é de 25 mil euros. 
 
*Fonte: Aviso n.º 5/2021 

Data de Abertura: 

27 de maio 2021 
Data de Encerramento: 

31 de julho 20211 
Mais informação: 

Aviso n.º 5/2021 

https://gtatransportes.files.wordpress.com/2021/05/aviso-no-5_2021-promocao-de-modos-complementares-de-mobilidade-pub-1.pdf
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2 Informações disponíveis no Ponto 13 do Aviso. 

Sistema de Incentivos às Empresas 
Regime Contratual de Investimento (RCI) 

Beneficiários: Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica que exerçam uma atividade económica, 
através da oferta em concorrência de bens ou serviços no mercado. 

AVISO N.º 11/SI/2021 
 
O objetivo específico do presente Aviso consiste em conceder apoios financeiros a projetos inseridos no RCI 
que: 

i. Contribuam para o aumento do investimento produtivo em atividades inovadoras, promovendo o 
incremento da produção transacionável e internacionalizável e a alteração do perfil produtivo do tecido 
económico; 

ii. Promovam o investimento empresarial em I+I, o aumento das atividades económicas intensivas em 
conhecimento e a criação de valor baseada na inovação, através do desenvolvimento de novos produtos 
e serviços, em especial em atividades de maior intensidade tecnológica e de conhecimento; 

iii. Induzam a cooperação empresarial e a articulação entre empresas e entidades de investigação, 
acelerando a difusão, transferência e utilização de tecnologias, de conhecimentos e de resultados de 
I&D no tecido empresarial. 

 
Tipologias de Investimento: 

A. Tipologia de Investimento «Inovação Empresarial»   
a) A criação de um novo estabelecimento;   
b) 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;  
c) 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; 

d) A alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento existente (nesta 
tipologia não se está na presença de novas produções: bens ou serviços, a tipologia corresponde a 
uma alteração fundamental de processo global), sendo que os custos elegíveis devem exceder a 
amortização e depreciação dos ativos associados ao processo a modernizar no decurso dos três 
exercícios fiscais precedentes. 

 
No presente Aviso não é definida uma dotação global indicativa dos fundos a conceder, sendo o 
compromisso de financiamento formalizado individualmente e assumido na fase de aprovação de pré-
vinculação2. 
A taxa máxima de incentivo a atribuir é a que ficar estabelecida na pré-vinculação aprovada pela Autoridade 
de Gestão (AG), tendo por limite as taxas máximas estabelecidas nos artigos 31.º e 71.º do RECI, conforme 
aplicável, assim como os previstos na legislação europeia em matéria de auxílios de Estado. No âmbito da 
Tipologia de Investimento «Inovação Empresarial» é tida em consideração pela AG, em sede de pré-
vinculação para aprovação do incentivo financeiro, a adequação da proposta global de incentivos a atribuir 
ao projeto, incluindo, sempre que possível, o recurso a incentivos de outra natureza (designadamente 
benefícios fiscais ou locais), acautelando as intensidades máximas de auxílio permitidas pela União Europeia 
para a região onde vai ser implementado o projeto. 
 
*Fonte: Aviso n.º SIFN-99-2021-01 

Data de Abertura: 

18 de maio 2021 
Data de Encerramento: 

30 de setembro 2021 
Mais informação: 

SIFN-99-2021-01 

 

https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20210517_AAC_11_SI_2021_RCI.pdf
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Oportunidades que permanecem abertas - Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

Fundo de Transportes:  Apoio à Aquisição e 
Instalação de Equipamentos Destinados ao 
Estacionamento de Bicicletas 

30 de setembro 2021 Aviso n.º 3/2021 

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 

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 - 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 

https://gtatransportes.files.wordpress.com/2021/03/aviso-3_2021-estacionamento-de-bicicletas-pub-31-mar-2021.pdf
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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppi-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppi-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
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 Oportunidades que permanecem abertas - HORIZONTE EUROPA 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

Prémio da UE para Mulheres Inovadoras 2021 18 de março 2021 30 de junho 2021 

Prémios para Capital Europeia da Inovação 
(iCapital) 

18 de março 2021 15 de julho 2021 

Desafios EIC Accelerator 2021 8 de abril 2021 6 de outubro 2021 

Abertura EIC Accelerator 2021 8 de abril 2021 6 de outubro 2021 

Prémio Europeu de Compras de Inovação 14 de abril 2021 29 de julho 2021 

Mais Informações  
Funding & Tender 

Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas - PROGRAMA ERASMUS+ 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

Ações Jean Monnet no domínio do Ensino 
Superior Ensino e Investigação 

20 de abril 2021 2 de junho 2021 

Ações Jean Monnet noutros campos da 
Educação e Formação: Redes 

20 de abril 2021 2 de junho 2021 

Ações Jean Monnet noutros campos da 
Educação e Formação: Formação de 
Professores 

20 de abril 2021 2 de junho 2021 

Parcerias de pequena escala 20 de abril 2021 2 de junho 2021 

Parcerias de cooperação 20 de abril 2021 2 de junho 2021 

Eventos desportivos europeus sem fins 
lucrativos 

20 de abril 2021 2 de junho 2021 

Mais Informações  
Funding & Tender 

Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas - Programa Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

Aviso de candidaturas para prevenir e combater 
a violência de gênero e a violência contra 
crianças 

20 de abril 2021 15 de junho 2021 

Aviso de candidaturas para a proteção e 
promoção dos direitos da criança 

20 de abril 2021 7 de setembro 2021 

Mais Informações  
Funding & Tender 

Opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search

