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HORIZONTE EUROPA 
Prémios para Capital Europeia da Inovação (iCapital) 

Beneficiários: Para a categoria de Capital Europeia da Inovação, a cidade candidata deve ter uma população mínima 
de 250 000 habitantes. Nos países onde não existem tais cidades, as maiores cidades são elegíveis e só podem 
candidatar-se a uma única categoria, desde que a sua população seja de, no mínimo, 50 000 habitantes. As cidades 
candidatas à categoria Cidade Europeia Inovadora em Ascensão devem ter uma população de 50.000 habitantes e até 
249.999 habitantes. 

Objetivos: 
Todos os anos, a União Europeia reconhece cidades com ecossistemas de inovação inclusivos, ao atribuir o 
prémio de reconhecimento iCapital. Os prémios identificam os ecossistemas urbanos que conectam os 
cidadãos, o setor público, os académicos e os negócios e que traduzem resultados num aumento do bem-
estar dos seus cidadãos, ao mesmo tempo que impulsionam inovações significativas. O prémio faz parte dos 
esforços da União Europeia para aumentar a consciência sobre os benefícios da inovação urbana "com" e 
"para" os cidadãos, apoiando as cidades na abordagem de desafios sociais relevantes e no fortalecimento da 
sua resiliência urbana. Os Prémios da Capital Europeia da Inovação têm como objetivo enaltecer casos 
inspiradores de inovação proporcionada pelos municípios a florescer nas cidades. Os prêmios são um 
reconhecimento de prestígio para os administradores municipais que são corajosos o suficiente para 
submeter práticas de governação a experimentação, para impulsionar a inovação de todas as formas, para 
serem um modelo para outras cidades e para expandir os limites da tecnologia para benefício dos seus 
cidadãos. Além da recompensa monetária, o prémio traz grande visibilidade na forma de interesse público 
renovado e maior cobertura dos media.Os prémios irão aumentar o prestígio das equipas da cidade que 
desenvolveram e implementaram políticas inovadoras; melhoraram o papel dos cidadãos na busca de 
soluções locais e na participação no processo de tomada de decisão; facilitaram a atratividade da cidade 
para investidores, indústria, talentos de primeira classe e indivíduos empreendedores; apoiaram o 
crescimento de start-ups e PMEs altamente inovadoras; ajudaram a cidade a estabelecer ligações com outras 
pessoas e a cooperar com elas, inspirando e ajudando a identificar as melhores práticas a serem replicadas 
em toda a Europa. 
Prémios: 

A. Categoria Capital Europeia da Inovação 2021: 
1º lugar: 1.000.000€ – Capital Europeia da Inovação 2021 
2º e 3º lugares: 100.000€ 

B. Categoria Cidade Europeia Inovadora em Ascensão: 
1º lugar: 500 000 EUR Cidade Europeia Inovadora em Ascensão 2021 
2º e 3º lugares: 50.000€ 

Nota: As candidaturas devem ter um máximo de 30 páginas 
Ação 

The European Capital of Innovation 
Awards (iCapital)  

Código 
HORIZON-EIC-2021 

iCapitalPrize 

Data de Abertura 

18 de março 2021 
Data de Encerramento 

15 de julho de 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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1 Contudo a sua candidatura só pode ser apresentada para fins de aumento rápido (por exemplo, Nível 9 de Prontidão Tecnológica) e apenas para a 
componente de investimento. 
2 O contrato será assinado apenas com a empresa beneficiária. 
3 O seu empresa deve provar o seu estabelecimento efectivo num Estado Membro ou num País Associado. A Comissão pode estabelecer condições 
específicas e marcos no contrato para assegurar que o interesse da União é satisfeito. 

HORIZONTE EUROPA 
Desafios EIC Accelerator 2021 

Beneficiários: Empresa classificada como PME e estabelecida num Estado-membro ou num País Associado; Empresa 
classificada como "Small mid-cap" (até 500 empregados) estabelecida num Estado Membro ou País Associado1; Uma ou 
mais pessoas singulares (incluindo empresários individuais) ou entidades jurídicas, que sejam:  

a) De um Estado Membro ou País Associado que pretendam estabelecer uma PME ou pequena empresa de média 
dimensão; 

b) Que pretendam investir numa PME ou numa pequena empresa de média dimensão num Estado-Membro ou num 
País Associado e que pode apresentar uma proposta em nome do mesmo PME ou pequena empresa de média 
dimensão, desde que exista um acordo prévio com a empresa2; 

c) De um país terceiro não associado que pretenda estabelecer uma PME (incluindo empresas em fase de arranque) 
ou para deslocalizar uma PME existente para um Estado-Membro ou um País Associado, até ao momento da 
apresentação de um pedido completo3. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Strategic Digital and Health 
Technologies 

HORIZON-EIC-2021-
ACCELERATORCHALLENGES-01 

8 de abril 2021 6 de outubro 2021 

Green Deal innovations for 
the Economic Recovery 

HORIZON-EIC-2021-
ACCELERATORCHALLENGES-01 

8 de abril 2021 6 de outubro 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

HORIZONTE EUROPA 
Abertura EIC Accelerator 2021 

Beneficiários: Empresa classificada como PME e estabelecida num Estado-membro ou num País Associado; Empresa 
classificada como "Small mid-cap" (até 500 empregados) estabelecida num Estado Membro ou País Associado1; Uma ou 
mais pessoas singulares (incluindo empresários individuais) ou entidades jurídicas, que sejam:  

a) De um Estado Membro ou País Associado que pretendam estabelecer uma PME ou pequena empresa de média 
dimensão; 

b) Que pretendam investir numa PME ou numa pequena empresa de média dimensão num Estado-Membro ou num 
País Associado e que pode apresentar uma proposta em nome do mesmo PME ou pequena empresa de média 
dimensão, desde que exista um acordo prévio com a empresa2; 

De um país terceiro não associado que pretenda estabelecer uma PME (incluindo empresas em fase de arranque) ou para 
deslocalizar uma PME existente para um Estado-Membro ou um País Associado, até ao momento da apresentação de um 
pedido completo3. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

EIC Accelerator Open 2021 
HORIZON-EIC-2021-

ACCELERATOROPEN-01 
8 de abril 2021 6 de outubro 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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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4 Entende-se que uma organização internacional de investigação europeia, seja uma organização internacional, cuja maioria dos membros são 
Estados Membros ou Países Associados, e cujo objectivo principal é promover a ciência e cooperação tecnológica na Europa. 

HORIZONTE EUROPA 
Prémio Europeu de Compras de Inovação 

Beneficiários: Qualquer entidade pública e/ou privada (incluindo organizações internacionais), bem como pessoas 
individuais/nacionais; Estar estabelecido num dos países elegíveis: 

• Estado Membro da UE (incluindo Países e Territórios Ultramarinos (PTU)); 

• Países associados ao Horizonte Europa. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Procurement Leadership 
Award 

HORIZON-EIC-2021-
InnovationProcurementAwardsPrize 

14 de abril 2021 29 de julho 2021 

Innovation Procurement 
Strategy Award 

HORIZON-EIC-2021-
InnovationProcurementAwardsPrize 

14 de abril 2021 29 de julho 2021 

Facing Societal Challenges 
Award 

HORIZON-EIC-2021-
InnovationProcurementAwardsPrize 

14 de abril 2021 29 de julho 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

HORIZONTE EUROPA 
COVID19 - Incubadora HERA 

Beneficiários: Entidades jurídicas, independentemente do seu local de estabelecimento, incluindo entidades jurídicas de 
países terceiros não associados ou organizações internacionais (incluindo organizações internacionais de investigação 
europeia4).  

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Cohorts united against 
COVID-19 variants of 

concern 

HORIZON-HLTH-2021-
CORONA-01 

15 de abril 2021 6 de maio 2021 

Vaccines & therapeutic 
clinical trials to boost 

COVID-19 prevention and 
treatment 

HORIZON-HLTH-2021-
CORONA-01 

15 de abril 2021 6 de maio 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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HORIZONTE EUROPA 
FAIR e partilha de dados abertos em apoio à preparação europeia para a COVID-19 e outras doenças 

infecciosas 
Beneficiários: Entidades jurídicas, independentemente do seu local de estabelecimento, incluindo entidades jurídicas de 
países terceiros não associados ou organizações internacionais (incluindo organizações internacionais de investigação 
europeia4). 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

FAIR and open data sharing 
in support to European 

preparedness for COVID-19 
and other infectious 

diseases 

HORIZON-INFRA-2021-
EMERGENCY-01 

13 de abril 2021 6 de maio 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

HORIZONTE EUROPA 
Infraestruturas de investigação para respostas rápidas de investigação à COVID-19 e outras 

epidemias de doenças infecciosas 
Beneficiários: Entidades jurídicas, independentemente do seu local de estabelecimento, incluindo entidades jurídicas de 
países terceiros não associados ou organizações internacionais (incluindo organizações internacionais de investigação 
europeia4). 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Research infrastructure 
services for rapid research 
responses to COVID-19 and 

other infectious disease 
epidemics 

HORIZON-INFRA-2021-
EMERGENCY-02 

15 de abril 2021 6 de maio 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

HORIZONTE 2020 
Chamada de Propostas Shift2Rail JU 2021 

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 

Digital Automated Coupler 
innovation for the European 

Delivery Programme 
H2020-S2RJU-2021 15 de abril 2021 18 de maio 2021 

R&I impact and benefits to 
make rail attractive for 

stakeholders 
H2020-S2RJU-2021 15 de abril 2021 18 de maio 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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PROGRAMA ERASMUS+ 
Ações Jean Monnet no domínio do Ensino Superior Ensino e Investigação 

Beneficiários: Organizações ativas nos domínios da educação, formação, juventude ou desporto, estabelecidas nos Estados 
Membros da União Europeia. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Jean Monnet Actions in the 
field of Higher Education: 

Chairs 

ERASMUS-JMO-2021-HEI-
TCH-RSCH 

20 de abril 2021 2 de junho 2021 

Jean Monnet Actions in the 
field of Higher Education: 

Centres of Excellence 

ERASMUS-JMO-2021-HEI-
TCH-RSCH 

20 de abril 2021 2 de junho 2021 

Jean Monnet Actions in the 
field of Higher Education: 

Modules 

ERASMUS-JMO-2021-HEI-
TCH-RSCH 

20 de abril 2021 2 de junho 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

PROGRAMA ERASMUS+ 
Ações Jean Monnet noutros campos da Educação e Formação: Redes 

Beneficiários:  Organizações ativas nos domínios da educação, formação, juventude ou desporto, estabelecidas nos Estados 
Membros da União Europeia. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Jean Monnet Actions in 
other fields of Education 
and Training: Networks 

ERASMUS-JMO-2021-OFET-
NET 

20 de abril 2021 2 de junho 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

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

Beneficiários:  Organizações ativas nos domínios da educação, formação, juventude ou desporto, estabelecidas nos Estados 
Membros da União Europeia. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Jean Monnet Actions in 
other fields of Education 

and Training: Teacher 
Training 

ERASMUS-JMO-2021-OFET-TT 20 de abril 2021 2 de junho 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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PROGRAMA ERASMUS+ 
Parcerias de pequena escala 

Beneficiários:  Organizações ativas nos domínios da educação, formação, juventude ou desporto, estabelecidas nos Estados 
Membros da União Europeia. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Small scale partnerships ERASMUS-SPORT-2021-SSCP 20 de abril 2021 2 de junho 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

PROGRAMA ERASMUS+ 
Parcerias de cooperação 

Beneficiários:  Organizações ativas nos domínios da educação, formação, juventude ou desporto, estabelecidas nos Estados 
Membros da União Europeia. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Cooperation partnerships ERASMUS-SPORT-2021-SCP 20 de abril 2021 2 de junho 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

PROGRAMA ERASMUS+ 
Eventos desportivos europeus sem fins lucrativos 

Beneficiários:  Organizações ativas nos domínios da educação, formação, juventude ou desporto, estabelecidas nos Estados 
Membros da União Europeia. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Not-for-profit European 
sport events 

ERASMUS-SPORT-2021-
SNCESE 

20 de abril 2021 2 de junho 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Programa Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores 
Aviso de candidaturas para prevenir e combater a violência de gênero e a violência contra 

crianças 
Beneficiários: Organismos Públicos ou Privados e a candidatura deve envolver, pelo menos, duas organizações 
(candidato e parceiro). Casos Específicos também elegíveis: Organizações Internacionais; Entidades que não têm 
personalidade jurídica ao abrigo do respetivo direito nacional podem participar excecionalmente, desde que os seus 
representantes tenham capacidade para assumir obrigações jurídicas em seu nome e ofereçam garantias de proteção 
dos interesses financeiros da UE equivalentes às oferecidas por pessoas jurídicas; associações e grupos de interesse 
É altamente recomendável envolver uma autoridade pública, incluindo regional e local, para participar ativamente nos 
projetos. 

  
Objetivos 

1. Prevenir e combater a todos os níveis, todas as formas de violência de género contra mulheres e 
raparigas e violência doméstica, promovendo as normas estabelecidas na Convenção do Conselho da 
Europa sobre a Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica 
(Convenção de Istambul); 

2. Prevenir e combater todas as formas de violência contra crianças e jovens, bem como a violência contra 
outros grupos de risco, como as pessoas LGBTIQ e as pessoas com deficiência; 

3. Apoiar e proteger todas as vítimas diretas e indiretas de tal violência, como violência doméstica exercida 
dentro da família ou violência em relacionamentos íntimos, incluindo crianças órfãs por crimes 
domésticos, e apoiar e garantir o mesmo nível de proteção em toda a União para as vítimas de violência 
baseada no género. 

 

Prioridades 

• Deteção precoce, prevenção e proteção e / ou apoio a mulheres, crianças, jovens e vítimas LGBTIQ 
ou potenciais vítimas de violência, com atenção específica às situações emergentes da pandemia 
COVID-19; 

• Prevenir a violência de género abordando a masculinidade e o envolvimento de homens e meninos. 
 
A dotação total afeta ao presente Aviso é de 17.700.000€. 

 

Ação 
Call for proposals to prevent and 

combat gender-based violence and 
violence against children 

Código 
CERV-2021-DAPHNE 

Data de Abertura 

20 de abril 2021 
Data de Encerramento 

15 de junho de 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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Programa Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores 
Aviso de candidaturas para a proteção e promoção dos direitos da criança 

Beneficiários: Organismos Públicos ou Privados e a candidatura deve envolver, pelo menos, duas organizações 
(candidato e parceiro). É altamente recomendável envolver uma autoridade pública, incluindo regional e local, para 
participar ativamente nos projetos. Este requisito será avaliado sob o critério de avaliação "Qualidade" da ação 
proposta. 

 
Este aviso contribuirá para responder ao impacto da pandemia Covid-19, promovendo formas de integrar e 
incorporar os direitos das crianças nas respostas a esta e a quaisquer outras situações de emergência. 
Paralelamente, promoverá respostas a nível da igualdade de género às diferentes necessidades das crianças 
após ou intensificadas pela pandemia de Covid-19. Contribuirá também para a implementação das ações 
propostas pela Estratégia da UE sobre os direitos das crianças. 
O objetivo do aviso é estabelecer, melhorar e fornecer um quadro adequado para os novos mecanismos e 
já existentes de participação infantil a nível local. No estabelecimento, melhoria e provisão desse quadro, 
deve ser assegurada a representação das crianças equilibrada em termos de género e diversificada por idade. 
Além disso, o aviso visa projetar ações e atividades concretas que irão responder às necessidades das 
crianças em contexto de pandemia e emergência. 
Em particular, o aviso visa (1) incluir as crianças no processo de tomada de decisão sobre as respostas às 
medidas pandémicas; (2) identificar, em cooperação com as crianças, quais as atividades e serviços que 
foram mais afetados e (3) envolver as crianças na criação de mecanismos para apoiar as suas necessidades 
a fim de superar o impacto negativo da pandemia Covid-19. 
 
Atividades 

1) Avaliar as lições aprendidas com a situação da Covid-19 no contexto do seu impacto sobre os direitos 
das crianças, fornecer recomendações para a integração dos direitos da criança e colocar os direitos 
e as necessidades das crianças no centro das respostas políticas em situações de emergência a nível 
nacional e / ou local e ter aspetos específicos de género em consideração; 

2) Pesquisas, consultas, grupos de foco e outros tipos de reuniões online e offline (se possível) 
garantindo que as crianças participam na avaliação do impacto da pandemia; 

3) Desenvolvimento de novos projetos, iniciativas para crianças que tenham em consideração as 
necessidades e opiniões das crianças expressas durante as consultas; 

4) Capacitação, atividades de formação, campanhas de informação para autoridades locais relevantes e 
aumento da consciencialização sobre os direitos e necessidades das crianças; 

5) Em cooperação com as crianças, projetar, estabelecer e / ou fortalecer protocolos e mecanismos de 
apoio às crianças mais afetadas pela situação de Covid-19. 

 
A dotação total afeta ao presente Aviso é de 2.160.000€. 
 

Ação 
Call for proposals to prevent and 

combat gender-based violence and 
violence against children 

Código 
CERV-2021-CHILD 

Data de Abertura 

20 de abril 2021 
Data de Encerramento 

7 de setembro de 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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5 Empresas cujos estatutos, contratos ou licenças tenham prevista a obrigatoriedade de realização de iniciativas e educação ou sensibilização 
ambiental e cujo financiamento se encontre, por isso, previsto no âmbito da remuneração estabelecida no contrato ou licença respetiva. 

Fundo Ambiental 
Sensibilização Ambiental -  Apoiar uma nova cultura ambiental, no âmbito da Estratégia Nacional 

de Educação Ambiental 2020 - Produção e Consumo Sustentáveis 
Beneficiários: Administração direta, indireta, autónoma e local; Setor Empresarial do Estado5; Estabelecimentos de 
ensino; Universidades e Institutos politécnicos; Centros de Investigação; Empresas independentemente da sua forma 
jurídica5 ; Associações e Fundações; Organizações Não-Governamentais de Ambiente e equiparadas. 

O presente Aviso tem como objetivos específicos realizar projetos de Educação Ambiental dirigidos aos 
cidadãos, para a adoção de práticas mais sustentáveis e seguras na redução da produção de resíduos, na 
reparação e reutilização de produtos e materiais; Desenvolver iniciativas de Educação Ambiental dirigidas aos 
cidadãos, empresas e atividades produtivas, que promovam a reciclagem e o aproveitamento de produtos e 
matérias que chegaram ao fim do seu ciclo de vida e cuja utilização permita a redução da produção de 
resíduos; Dinamizar programas de Educação Ambiental em contexto profissional ou universitário, incluindo, 
nomeadamente, a promoção de boas práticas e iniciativas meritórias no desenvolvimento de produtos 
desenhados de forma mais sustentável; Realizar atividades de Educação Ambiental dirigidas a jovens em idade 
escolar, que criem uma cultura de consumo que favoreça os produtos com menor pegada carbónica, com 
ciclos de vida superiores e cujos materiais possam ser reaproveitados; Desenvolver programas de Educação 
Ambiental que promovam junto dos cidadãos, restauração e comunidade escolar, a correta separação de 
biorresíduos que estejam alinhados com a estratégia para os biorresíduos; Contribuir para um diálogo aberto, 
crítico e reflexivo sobre os novos desafios ambientais; Fomentar a criação de valor, políticas e práticas 
ambientais mais sustentáveis, promovendo a alteração de comportamentos, individuais e coletivo. 
Áreas Chave Prioritárias: 

• Acelerar a transição de uma economia linear, assente na extração, transformação, utilização e rejeição, 
para uma economia regenerativa de recursos, com o objetivo de reter tanto valor quanto possível de 
produtos, peças e materiais; 

• Promover informação e aumentar a separação de bioresíduos pelos cidadãos e atividades económicas, de 
modo a contribuir para alcançar as metas nacionais e comunitárias e assegurar uma adequada gestão dos 
resíduos urbanos. 

Tipologias de Ação: 

• Participação ativa do público (e.g., atividades de educação-ação, concursos de ideias); 

• Formação e capacitação, com efeito multiplicador e que potenciem 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 do Fundo Ambiental 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; 
Execeção: 95 %  para Organizações Não-Governamentais de Ambiente e equiparadas até ao limite de 30.000€ 
por candidatura. 
 
As operações a apoiar deverão contribuir para uma cidadania ativa no domínio do desenvolvimento sustentável, 
promovendo uma economia circular e a construção de uma sociedade capaz de produzir e consumir produtos de forma 
sustentável e recorrendo ao aproveitamento de produtos em fim de vida cujo sucesso passará, em grande medida, pela 
sensibilização, pela capacitação e pela mudança de comportamento dos utilizadores e dos setores económicos, que 
conjugue a equidade entre gerações e a qualidade de vida dos cidadãos. 

*Fonte: Aviso n.º 6700/2021 
Data de Abertura: 

 13 de abril 2021 

Data de Encerramento: 

14 de maio 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 6700/2021 

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-2021-enea-producao-e-consumo-sustentaveis1.aspx
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6 Empresas cujos estatutos, contratos ou licenças tenham prevista a obrigatoriedade de realização de iniciativas e educação ou sensibilização 
ambiental e cujo financiamento se encontre, por isso, previsto no âmbito da remuneração estabelecida no contrato ou licença respetiva. 

Fundo Ambiental 
Sensibilização Ambiental -  Apoiar uma nova cultura ambiental, no âmbito da Estratégia Nacional 
de Educação Ambiental 2020 -  Saúde de Qualidade, Água e Cidades e Comunidades Sustentáveis 

Beneficiários:  Administração direta, indireta, autónoma e local; Setor Empresarial do Estado6; Estabelecimentos de 
ensino; Universidades e Institutos politécnicos; Centros de Investigação; Empresas independentemente da sua forma 
jurídica6 ; Associações e Fundações; Organizações Não-Governamentais de Ambiente e equiparadas. 

 
O presente Aviso tem como objetivos específicos dinamizar projetos de Educação Ambiental dirigidos aos 
cidadãos para sensibilização relativamente ao impacto da qualidade do ar, do ruído ambiente e da qualidade 
da água na saúde e na sustentabilidade e qualidade de vida nas cidades e comunidades; Desenvolver 
iniciativas de Educação Ambiental dirigidas aos cidadãos, empresas e atividades produtivas para a divulgação 
e promoção de boas práticas para a redução da poluição da água do ar e sonora e relativamente ao seu 
impacto na valorização do território e na dinamização das atividades económicas ligadas ao turismo e ao bem-
estar; Realizar programas de Educação Ambiental dirigidas a jovens em idade escolar que visem aumentar o 
conhecimento das matérias relativas às temáticas da redução da poluição na água, no ar e sonora; Contribuir 
para um diálogo aberto, crítico e reflexivo sobre os novos desafios ambientais, designadamente a promoção 
de uma nova atitude relativamente ao território e que apele ao papel dos comportamentos da sociedade na 
sua valorização; Fomentar a criação de valor, políticas e práticas ambientais mais sustentáveis, promovendo 
a alteração de comportamentos, individuais e coletivos. 
Áreas Chave Prioritárias: 

• Promover o consumo da água da torneira como forma ambientalmente sustentável de consumo, 
prevenindo a produção de resíduos e diminuindo a pegada ecológica; 

• Promover a qualidade do ar e do ruído ambiente, atuando através da redução do impacto ambiental 
negativo das atividades económicas, das deslocações pendulares e do setor dos transportes. 

Tipologias de Ação 

• Participação ativa do público (e.g., atividades de educação-ação, concursos de ideias); 

• Formação e capacitação, com efeito multiplicador e que potenciem 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 do Fundo Ambiental 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; 
Execeção: 95 %  para Organizações Não-Governamentais de Ambiente e equiparadas até ao limite de 30.000€ 
por candidatura. 
 

As operações a apoiar deverão contribuir para uma cidadania ativa no domínio do desenvolvimento sustentável, 
promovendo cidades e comunidades sustentáveis, com uma boa qualidade do ar e poluição sonora reduzida, cujo 
sucesso passará, em grande medida, pela sensibilização, pela capacitação e pela mudança de comportamento dos 
utilizadores e dos setores económicos, que conjugue a equidade entre gerações e a qualidade de vida dos cidadãos.  

*Fonte: Aviso n.º 6528/2021 

Data de Abertura: 

 9 de abril 2021 

Data de Encerramento: 

 14 de maio 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 6528/2021 

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-6528_2021-saude-de-qualidade-pdf.aspx
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SISTEMA DE INCENTIVOS 
Tecido Empresarial Cultural - Programa Garantir Cultura 

Beneficiários: Micro, pequenas e médias empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, incluindo 
empresários em nome individual com contabilidade organizada. 

 
AVISO N.º 09/SI/2021 
O presente Aviso visa dar apoio ao financiamento de atividades de criação ou programação culturais dirigidas 
ao público, incluindo atividades relativas a projetos que, em virtude do decretamento de medidas restritivas 
no contexto surto epidemiológico da doença COVID-19, tenham ficado suspensos e cuja execução possa ser 
retomada, incentivando as atividades cultural e artística, em particular a criação e programação culturais, 
num contexto de mitigação dos impactos negativos sobre a atividade das empresas do tecido cultural 
decorrentes das medidas de proteção de saúde pública de combate à pandemia COVID-19. 
 
O apoio previsto no presente Aviso, é concretizado através do Programa Operacional Temático 
Competitividade e Internacionalização – COMPETE 2020, ao abrigo da Prioridade de Investimento 3.3 ‐ 
“Concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos 
e serviços”, no Objetivo Específico 3 “Reforçar a capacitação empresarial das PME para o desenvolvimento 
de bens e serviços”, sem prejuízo da possibilidade do seu posterior enquadramento na dotação REACT/FEDER 
deste Programa Operacional e respetiva prioridade de investimento. 
 
A dotação do Fundo FEDER afeta ao presente concurso é de 30 milhões de euros. 
 
Os apoios são atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável, com uma taxa de incentivo de 75% 
sobre as despesas elegíveis, no caso das pequenas e médias empresas, e de 90% no caso das microempresas.  
O apoio a atribuir, apurado a partir das despesas elegíveis constante do formulário de candidatura 
apresentado pelo beneficiário, tem os seguintes limites máximos:  

• 50.000 euros, para microempresas;  
• 75.000 euros, para pequenas empresas;  
• 100.000 euros, para médias empresas. 

 
*Fonte: Aviso n.º SI-D9-2021-05 

Data de Abertura: 

6 de abril de 2021 
Data de Encerramento: 

Até esgotamento da dotação 
Mais informação: 

 SI-D9-2021-05 

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_09SI2021
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SISTEMA DE INCENTIVOS 
Internacionalização das PME - Projetos Conjuntos 

Beneficiários: Empresas PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, integrados em projetos conjuntos 
promovidos por entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, de natureza associativa e com competências específicas 
dirigidas às PME, nomeadamente associações empresariais, câmaras de comércio e indústria, agências regionais de 
promoção turística, assim como outras entidades não empresariais do Sistema Nacional de I&I. 

 
AVISO N.º 10/SI/2021 
No âmbito do Programa Nacional de Reformas e do Programa Internacionalizar 2030, o presente Aviso assume 
como prioridades o aumento das exportações de bens e serviços, o incremento do número de exportadores e a 
diversificação de mercados de exportação. Para tal, importa promover a aceleração das exportações 
portuguesas, incrementando o volume das vendas internacionais das empresas que já exportam, bem como 
alargar a base exportadora, aumentando o número de novas empresas exportadoras através do reforço da 
capacitação dos empresários para a internacionalização e da captação de novos mercados e clientes externos. 
Também com este propósito, importa dinamizar as exportações online de produtos portugueses nos mercados 
internacionais, através de uma aposta na promoção digital das PME que lhes confira maior visibilidade nos 
canais online. 
O objetivo deste concurso consiste em conceder apoios financeiros a projetos que reforcem a capacitação 
empresarial das PME para a internacionalização (Prioridade de Investimento (PI) 3.2 mencionada na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 40.º do RECI), permitindo potenciar o aumento da sua base e capacidade exportadora e 
reconhecimento internacional, através da implementação de ações de promoção e marketing, da sua presença 
em certames internacionais e do conhecimento e acesso a novos mercados. Neste âmbito, valoriza-se 
igualmente a utilização crescente de ferramentas digitais, mediante o recurso a tecnologias e processos 
associados a canais digitais. 
 
A dotação do Fundo FEDER afeta ao presente concurso é de 21 milhões de euros, correspondendo à seguinte 
dotação indicativa por Programa Operacional (PO): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendo em consideração o previsto no n.º 1 do artigo 50.º do RECI, os incentivos a conceder no âmbito deste 
Aviso são calculados através da aplicação às despesas consideradas elegíveis das PME de uma taxa de 50%, com 
exceção das despesas elegíveis da entidade promotora, em que a taxa máxima de incentivo é de 85%. 
Os incentivos acima referidos a conceder pelo POR Lisboa no âmbito do presente Aviso são calculados através 
da aplicação, às despesas elegíveis, de uma taxa de 40% (aplicável a ambas as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 
50.º do RECI). 
Os incentivos a conceder às despesas relacionadas com as ações de prospeção, captação de novos clientes e de 
promoção, previstas na alínea g) do n.º 1 do artigo 51.º do RECI, respeitam o Regulamento (UE) N.º 1407/2013, 
de 18 de dezembro, relativo aos auxílios de minimis. 
 
*Fonte: Aviso n.º SI-52-2021-07 

Data de Abertura: 

9 de abril de 2021 

Data de Encerramento: 

7 de maio de 2021 
Mais informação: 

SI-52-2021-07 

https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20210409_AAC_10_2021_SIQPME_Conj_Internacional.pdf
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7 De acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do RE SEUR 

POSEUR 
Construção, Adaptação, Modernização e Ampliação de Instalações que visem a Valorização de 

Biorresíduos Recolhidos Seletivamente - 4º Aviso 
Beneficiários: Entidades gestoras de resíduos urbanos em alta: Autarquias Locais e suas Associações; Sector empresarial 
local; Empresas concessionárias municipais, intermunicipais ou multimunicipais. 

 
O presente Aviso tem como objetivos investimentos de construção, adaptação, modernização e ampliação de 
instalações que visem a valorização de biorresíduos recolhidos seletivamente, visando a sua reciclagem e 
redução da sua deposição em aterro 
 
As tipologias de operação passíveis de apresentação de candidatura, no âmbito do presente Aviso, são as que 
se encontram previstas nas subalíneas iv) e v) da alínea a) do artigo 88º do RE SEUR: 

iv. Investimentos com vista ao aumento da valorização orgânica de resíduos, através do reforço e otimização 
do tratamento mecânico ou mecânico e biológico (TM ou TMB), designadamente através de instalação de 
novas TM e TMB, adaptação tecnológica das TM e TMB existentes, bem como a instalação de linhas de 
tratamento adicionais em TM e TMB existentes acrescidos de túneis de compostagem, digestores e 
equipamento de afinação do composto, e entre outros, incluindo também investimentos em estações de 
transferência e respetivas viaturas para encaminhamento dos RU para valorização orgânica e/ou 
material, incluindo a valorização energética do biogás; 

v. Investimentos com vista ao aumento de recolha seletiva de resíduos urbanos biodegradáveis (RUB), 
decompostagem doméstica de RUB e de valorização orgânica de RUB para produção de composto, 
incluindo sistemas de recolha porta a porta de RUB e PAYT; 

No âmbito destas tipologias, apenas são elegíveis ao abrigo do presente Aviso candidaturas destinadas a 
investimentos em infraestruturas e equipamentos que visem a valorização de biorresíduos recolhidos 
seletivamente, promovidos por entidades gestoras em alta, para a receção e valorização deste tipo de resíduos. 
 
A dotação de Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de 40.000.000€, sendo a  taxa máxima de 
cofinanciamento de Fundo de Coesão a aplicar às operações a aprovar é de 85%, incindindo sobre o total das 
despesas elegíveis7. 
 
Nota: O beneficiário terá de evidenciar o enquadramento da operação candidata na estratégia e objetivos definidos no PERSU 2020 e nos 
Planos multimunicipais, intermunicipais e municipais de ação aplicáveis, através de parecer da Autoridade  Nacional de Resíduos, o qual 
deve integrar a candidatura. 
Para obtenção deste parecer, deverá ser remetido à Agência Portuguesa do Ambiente (APA, IP), até 30 dias seguidos antes da data de 
fecho do presente Aviso, para o endereço de e-mail  candidaturas.POSEUR@apambiente.pt o respetivo pedido, acompanhado dos 
seguintes documentos:  

• Memória descritiva que identifique individualmente cada uma das ações objeto de candidatura, os seus  principais objetivos, bem 
como o seu alinhamento com a estratégia setorial em vigor.  

• Os ficheiros enviados não devem ultrapassar um tamanho total de 15 MB, e devem ser em formato PDF  não bloqueado e com texto 
selecionável. 

 
*Fonte: Aviso n.º POSEUR-11-2021-07 

Data de Abertura: 

13 de abril 2021 
Data de Encerramento: 

15 de junho 2021 
Mais informação: 

POSEUR-11-2021-07 

 

https://poseur.portugal2020.pt/media/43149/aviso-poseur-11-2021-07.pdf
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Oportunidades que permanecem abertas – Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

POSEUR:  Deteção e combate à Espécie 
Exótica Invasora Vespa Velutina 

27 de maio 2021 POSEUR-15-2021-02 

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 

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

31 de maio 2021 Aviso n.º 2 SGS/1 

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 –    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 

https://poseur.portugal2020.pt/media/43019/aviso-poseur-15-2021-02.pdf
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://www.eeagrants.gov.pt/media/3718/2_sgs1.pdf
https://www.eeagrants.gov.pt/media/3716/2call3.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
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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 – HORIZON 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

Prémio da UE para Mulheres 
Inovadoras 2021 

18 de março 2021 30 de junho 2021 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas 

Mais informação 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

