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Horizonte 2020 
Construção de um futuro resiliente às alterações climáticas e de baixo teor de carbono: Investigação e Inovação 

para apoio ao Pacto Ecológico Europeu 
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 

Transparent & Accessible Seas 
and Oceans: Towards a Digital 
Twin of the Ocean 

LC-GD-9-3-2020 22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 

Developing end-user products 
and services for all stakeholders 
and citizens supporting climate 
adaptation and mitigation    

LC-GD-9-2-2020 22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 

European Research 
Infrastructures capacities and 
services to address European 
Green Deal challenges 

LC-GD-9-1-2020 22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 

Fostering regulatory science to 
address combined exposures to 
industrial chemicals and 
pharmaceuticals: from science 
to evidence-based policies     

LC-GD-8-2-2020 22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 

Innovative, systemic zero-
pollution solutions to protect 
health, environment and 
natural resources from 
persistent and mobile 
chemicals 

LC-GD-8-1-2020 22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 

Restoring biodiversity and 
ecosystem services     

LC-GD-7-1-2020 22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 

Testing and demonstrating 
systemic innovations in support 
of the Farm-to-Fork Strategy 

LC-GD-6-1-2020 22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 

Green airports and ports as 
multimodal hubs for 
sustainable and smart mobility 

LC-GD-5-1-2020 22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 

Building and renovating in an 
energy and resource efficient 
way 

LC-GD-4-1-2020 22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 

Demonstration of systemic 
solutions for the territorial 
deployment of the circular 
economy 

LC-GD-3-2-2020 22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 

Closing the industrial carbon 
cycle to combat climate change 
- Industrial feasibility of 
catalytic routes for sustainable 
alternatives to fossil resources 

LC-GD-3-1-2020 22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 
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Accelerating the green 
transition and energy access 
Partnership with Africa 

LC-GD-2-3-2020 22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 

Develop and demonstrate a 
100 MW electrolyser upscaling 
the link between renewables 
and commercial/industrial 
applications   

LC-GD-2-2-2020 22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 

Innovative land-based and 
offshore renewable energy 
technologies and their 
integration into the energy 
system 

LC-GD-2-1-2020 22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 

Enabling citizens to act on 
climate change, for sustainable 
development and 
environmental protection 
through education, citizen 
science, observation initiatives, 
and civic engagement   

LC-GD-10-3-2020 22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 

Behavioural, social and cultural 
change for the Green Deal 

LC-GD-10-2-2020 22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 

European capacities for citizen 
deliberation and participation 
for the Green Deal 

LC-GD-10-1-2020 22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 

Climate-resilient Innovation 
Packages for EU regions   

LC-GD-1-3-2020 22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 

Towards Climate-Neutral and 
Socially Innovative Cities 

LC-GD-1-2-2020 22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 

Preventing and fighting 
extreme wildfires with the 
integration and demonstration 
of innovative means 

LC-GD-1-1-2020 22 de setembro 2020 26 de janeiro 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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Direção-Geral do Território 
InC2 - Iniciativa Nacional Cidades Circulares 

Beneficiários:  Municípios 

O Ministério do Ambiente e da Ação Climática, através da Direção-Geral do Território, promove a ‘Iniciativa Nacional 
Cidades Circulares’ (InC2), com o objetivo de apoiar e capacitar os municípios e as suas comunidades na transição 
para a economia circular. A InC2 visa a promoção do desenvolvimento urbano sustentável e prossegue um conjunto 
de finalidades de política pública: 
Potenciar a partilha, transferência e capitalização do conhecimento das cidades entre si em matéria de economia 
circular e desenvolvimento urbano sustentável; 
Melhorar as condições presentes e futuras de acesso dos municípios e suas comunidades a financiamento europeu e 
nacional para o desenvolvimento urbano sustentável e a economia circular; 
Melhorar a conceção e concretização das políticas nacionais para a economia circular em áreas urbanas mediante o 
reforço da cooperação multinível e multissectorial e da capitalização dos resultados locais; 
Apoiar os municípios e suas comunidades no planeamento da ação para a economia circular mediante abordagens 
integradas e participadas de base territorial; 
Melhorar as condições para o desenvolvimento de ações urbanas inovadoras no âmbito da economia circular. 
A InC2 assume-se como instrumento de implementação de referenciais estratégicos nacionais, nomeadamente o  
Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal; Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e 
Estratégia Cidades Sustentáveis 2020. 
A InC2 é composta por três objetivos estratégicos e por um objetivo transversal: Capacitação, Capitalização; 
Comunicação e Assistência Técnica. 
Cada rede de cidades circulares que venha a ser constituída no quadro da InC2 deverá focar-se predominantemente 
num destes quatro temas prioritários: Urbanismo e Construção; Economia Urbana para a Circularidade; Relações 
Urbano-Rurais ou Ciclo Urbano da Água. O enfoque num tema prioritário poderá ser complementado com a 
abordagem de temas transversais: descarbonização; contratação pública; transição digital; equidade e inclusão social. 
A InC2 é financiada pelo Fundo Ambiental no quadro do objetivo “Transição para uma economia circular”, com uma 
dotação de 1,5 milhões de euros para um período de três anos, compreendidos entre 2019 e 2021. Cerca de 70% 
deste montante será dedicado ao apoio técnico e financeiro das cidades portuguesas no planeamento local de ação 
para a economia circular, na sequência de concurso nacional para constituição de redes de cidades, no quadro do 
Objetivo Estratégico 1. Capacitação. A tipologia de beneficiários e despesas elegíveis, as taxas de comparticipação e 
os volumes de financiamento disponíveis serão definidos em sede de termos de referência do futuro concurso. 
Os remanescentes 30% da dotação da iniciativa serão dedicados aos Objetivos Estratégicos 2. Capitalização (8%), 3. 
Comunicação (10%) e 4. Assistência Técnica (12%). 
*fonte: cidadescirculares.dgterritorio.gov.pt/ 

Mais informação:  
http://cidadescirculares.dgterritorio.gov.pt/  

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?limit=10
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?limit=10
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POSEUR 
Elaboração De Estudos E Projetos Para Intervenções De Proteção Do Litoral 

Beneficiários: Entidades beneficiárias, que tenham por missão ou competência executar ações de proteção do litoral nas suas 
áreas de intervenção, previstas no n.º 1 do artigo 77.º do RE SEUR: 
a) Administração Pública Central; 
b) Autarquias Locais e suas Associações; 
No caso da entidade candidata não ser a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), deverá ser apresentado parecer favorável 
emitido pela APA ou protocolo celebrado com esta entidade. 

O litoral de Portugal Continental estende-se por 987 km, concentra cerca de 75% da população nacional e apresenta 
extensas áreas com visíveis processos erosivos e está sujeito a fortes pressões, tanto por ação da hidrodinâmica 
costeira, como em resultado de alterações da dinâmica sedimentar. 
A proteção do litoral exige continuidade e coerência ao longo do tempo, em termos de intervenções a realizar e de 
financiamentos. Os desafios que se colocam nos dias de hoje à gestão da zona costeira em contexto de alterações 
climáticas requerem uma verdadeira gestão integrada e partilhada, exigindo uma abordagem inovadora, responsável 
e sustentável, baseada no conhecimento e na gestão da informação, compreensão da inter-relação dos processos, na 
partilha de informação, na coordenação e cooperação entre entidades nos diversos âmbitos e aos diferentes níveis 
de atuação. 
Os apoios previstos no presente Aviso têm como principal objetivo a elaboração de estudos e projetos necessários 
para futuras intervenções de proteção do litoral, que se encontrem previstas no  no Domínio de Intervenção 
Estratégica “Prevenção e gestão do risco” do Plano de Ação Litoral XXI que se encontra em vigor. 
O prazo máximo de execução das operações a prever na candidatura não deverá ultrapassar 2 anos. 
A dotação de Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de € 2 000 000,00. 
A  taxa máxima de cofinanciamento de Fundo de Coesão a aplicar às operações a aprovar é de 85%, incindindo sobre 
o total das despesas elegíveis 

*fonte: Aviso n.º  POSEUR-09-2020-10 

Data de Abertura: 

24 de setembro 2020 

Data de Encerramento: 

16 de novembro 2020 

Mais informação:  
POSEUR-09-2020-10 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/
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POSEUR 
Mapeamento e Avaliação dos Ecossistemas e dos seus Serviços (MAES) de Portugal Continental – 2º Aviso 

Beneficiários: Entidades beneficiárias previstas no n.º 1 do artigo 71.º do RE SEUR, desde que as candidaturas sejam 
apresentadas em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF) e com a Direção Geral do 
Território (DGT), mediante protocolo ou outra forma de cooperação, nos termos do n.º 2 do artigo 71.º do RE SEUR. 
Artigo 71.º, n.º  1 RE SEUR — “Para os efeitos previstos na presente secção são beneficiários os seguintes tipos de entidades: a) 
Entidades da administração pública central; b) Autarquias locais e suas Associações; c) Setor empresarial do Estado; d) Setor 
empresarial local; e) Outras entidades, mediante protocolo ou outras formas de cooperação com as entidades anteriores, 
nomeadamente organizações não governamentais da área do ambiente e pessoas coletivas sem fins lucrativos”. 

Pretende-se com o presente aviso apoiar a concretização dos seguintes objetivos gerais: 
•Desenvolver uma plataforma digital georreferenciada dos ecossistemas a nível de Portugal Continental - a 
informação de base oficial é a Cartografia de Ocupação do Solo de Portugal(COS, DGT1), complementada pelo 
Inventário Florestal Nacional (IFN 6, ICNF2) interpretadas através da tipologia hierárquica de habitats naturais EUNIS 
da Agência Europeia do Ambiente (AEA3), de acordo com a tipologia de ecossistemas MAES da AEA4. 
•Desenvolver um sistema de indicadores e KPI (key performance indicators) de avaliação da condição dos 
ecossistemas – a referência de base são os indicadores de estado desenvolvidos pela AEA5, devidamente adaptados 
em função a disponibilidade de informação e da realidade nacional. 
•Avaliar a condição dos ecossistemas - com base nos indicadores identificados. 
•Estabelecer a lista de referência dos serviços dos ecossistemas e sua espacialização a nível de Portugal Continental 
– a referência é a tipologia adotada pela Agência Europeia do Ambiente (AEA6), que tem por base uma síntese das 
tipologias da avaliação do Millennium Ecosystem Assessment (MA), do The Economics of Ecosystem and Biodiversity 
(TEEB) e a Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) das Nações Unidas. 
•Avaliar os serviços dos ecossistemas - tendo por base indicadores de avaliação multidimensional dos serviços 
fornecidos pelas diferentes tipologias de ecossistemas7 e indicadores específicos de ecossistemas ou serviços 
selecionados8. 
•Estabelecer o valor dos serviços de ecossistemas selecionados e a sua integração territorial - relacionando os serviços 
dos ecossistemas com os 3 recursos naturais mais relevantes para o capital natural nacional: água, solo e 
biodiversidade e, ainda, para o sequestro de carbono. 
•Prever a identificação de 5 áreas piloto integradas, preferencialmente, no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, 
para aplicação e confirmação de resultados - a selecionar de acordo com a informação de base recolhida ou em 
estudos piloto em curso ou programas já aprovados, que definam um enquadramento concreto para a avaliação e 
remuneração dos serviços dos ecossistemas, para aplicação e confirmação de resultados e eventual extrapolação a 
outros territórios. 
Relativamente ao mapeamento, avaliação e valoração dos ecossistemas e dos seus serviços, incluindo a aferição da 
informação de base, que permita uma cartografia a uma escala mais detalhada com maior aderência ao território, 
deverá ser dada prioridade territorial para as zonas integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas - Áreas 
Protegidas e Rede Natura 2000 - , complementadas, num quadro de conectividade associada, a infraestruturas verdes 
- áreas de continuidade da Rede Fundamental de Conservação da Natureza (conforme artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
142/2008, de 24 de julho, na sua atual redação). 
Tipologia de Operações:  Mapeamento e avaliação, a nível nacional, dos ecossistemas e dos seus serviços, com 
prioridade territorial para as zonas integradas no sistema nacional de áreas classificadas e para os serviços dos 
ecossistemas agroflorestais, marinhos e costeiros, de bens associados aos produtos agroflorestais diversificados de 
sistemas extensivos, ao turismo e à biotecnologia. 
São elegíveis as operações que abranjam a totalidade das regiões NUTS II do Continente. 
A dotação do Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de 1 200 000,00€  
A taxa máxima de cofinanciamento do Fundo de Coesão a aplicar às operações a aprovar é de 85%. 

*fonte: Aviso n.º  POSEUR-15-2020-11 

Data de Abertura: 

24 de setembro 2020 

Data de Encerramento: 

23 de novembro 2020 

Mais informação:  

POSEUR-15-2020-11 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/
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POSEUR 
Elaboração De Estudos E Projetos Necessários Às Intervenções De Recuperação De Passivos Ambientais Prioritários De 

Origem Industrial 
Beneficiários:  a) Administração Pública Central; b) Autarquias Locais e suas Associações; c) Setor Empresarial do Estado; d) 
Outras entidades, incluindo entidades do setor empresarial local, mediante protocolo ou outras formas de cooperação com as 
entidades referidas nas alíneas anteriores. 
 

Os apoios previstos no presente Aviso têm como principal objetivo a elaboração de estudos e projetos que sejam 
necessários para intervenções de recuperação de passivos ambientais prioritários de origem industrial em locais 
contaminados ou degradados, classificados como passivos ambientais, em resultado de atividades industriais 
atualmente desativadas ou abandonadas, geograficamente delimitados, que comportem riscos para a saúde pública 
e/ou para o ambiente e para a segurança de pessoas e bens e que exigem uma resolução urgente, constituindo 
passivos ambientais prioritários, e em que, simultaneamente, não tenha sido viável a aplicação do princípio do 
poluidor-pagador, do princípio da responsabilidade ou se tenha comprovado a falta de capacidade de internalização 
dos custos. 
A tipologia de operação elegível e passível de apresentação de candidatura no âmbito do presente Aviso, é a que se 
encontra prevista na alínea a) do artigo 103.º do RE SEUR: 
a) Estudos e projetos necessários às intervenções de descontaminação de solos. 
No âmbito do presente Aviso só serão aceites candidaturas relativas à realização de estudos e projetos necessários 
para futuras intervenções de descontaminação e de recuperação de locais contaminados, que constituam passivos 
ambientais prioritários, com origem em atividades industriais , que se encontrem previstos no “Documento 
Enquadrador dos Passivos Ambientais” e seu aditamento, disponível no sitio do PO SEUR em 
https://poseur.portugal2020.pt/pt/documentação-por-eixo/, demonstrado a impossibilidade total de aplicação do 
princípio do poluidor-pagador, face à legislação aplicável. 
O prazo máximo de execução das operações a prever na candidatura não deverá ultrapassar 2 anos. 
A dotação de Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de € 1 500 000,00. 
A taxa máxima de cofinanciamento de Fundo de Coesão a aplicar às operações a aprovar é de 85%. 

*fonte: Aviso n.º  POSEUR-17-2020-12 

Data de Abertura: 

25 de setembro 2020 

Data de Encerramento: 

23 de novembro 2020 

Mais informação:  
POSEUR-17-2020-12 

 

https://poseur.portugal2020.pt/pt/documentação-por-eixo/
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/cultura/concursos/travel-grants-patrimonio-cultural-costeiro-cultura/
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/
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Oportunidades que permanecem abertas – Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem 

abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

SI: Projetos Autónomos de 
Formação 

30 de dezembro 2020 Aviso n.º 10/SI/2020  

SI: Projetos de Formação em 
Processos de Inovação 

30 de dezembro 2020 Aviso n.º 11/SI/2020 

SI: Sistema de Incentivos à 
adaptação da atividade das 
Microempresas ao contexto da  
pandemia Covid-19 

30 de dezembro 2020 Aviso n.º SI-B9-2020-16   

SI:  Sistema de Incentivos à 
Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico - Projetos 
Demonstradores individuais – Selos 
de Excelência – Fase 2 do SME 
Instrument e Accelerator 

31 de dezembro 2020  Aviso n.º SI-47-2020-18 

PDR2020: Operação 8.1.1 - 
Florestação de Terras Agrícolas e 
não Agrícolas (3º Anúncio) 

30 de outubro 2020 PDR20-W8-2020-07 

Fundo Ambiental:  Apoio aos 
Centros de Recuperação para a 
Fauna 2020 

30 de novembro 2020 Aviso n.º 5133/2020 

Centro 2020:  Apoio À Localização 
De Empresas 

31 de outubro 2020 CENTRO-53-2020-08  

Centro 2020: +CO3SO Emprego 
Urbano - PESCA OESTE|BAIXO 
OESTE | ALTO OESTE 

16 de novembro 2020 
CENTRO-40-2020-43 – PESCA OESTE  
CENTRO-40-2020-41 – BAIXO OESTE 
CENTRO-40-2020-40 – ALTO OESTE 

Centro 2020: +CO3SO Emprego  
Empreendedorismo Social -  PESCA 
OESTE|BAIXO OESTE | ALTO OESTE 

18 de novembro 2020 
CENTRO-40-2020-70 – PESCA OESTE 
CENTRO-40-2020-63– BAIXO OESTE 
CENTRO-40-2020-62– ALTO OESTE 

Centro 2020: +CO3SO Emprego 
Urbano -  Autoridade de Gestão - 
Centro 

18 de novembro 2020 CENTRO-21-2020-79  

Centro 2020: CO3SO Emprego -  
EMPREENDEDORISMO SOCIAL - 
Centro 

28 de setembro de 2020 CENTRO-D4-2020-82  

POSEUR: Investimentos Necessários 
À Reutilização De Águas Residuais 
Tratadas, Com Vista A Possibilitar 
Uma Gestão Integrada De Recursos 
Hídricos Em Zonas Consideradas De 
Escassez 

15 de outubro 2020 POSEUR-12-2020-07 

https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20200205_AAC_10-SI-2020_Proj_Aut_Formacao.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_11-SI-2020
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_16_SI_2020_ADAPTAR_PME
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_18_SI_2020
https://www.portugal2020.pt/candidaturas?es=Aberto&order=DataInicio&lc=18&page=2
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n-51332020-apoio-aos-centros-de-recuperacao-para-a-fauna.aspx
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=01
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?limit=10
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?limit=10
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-12-2020-07-investimentos-necessários-à-reutilização-de-águas-residuais-tratadas-com-vista-a-possibilitar-uma-gestão-integrada-de-recursos-hídricos-em-zonas-consideradas-de-escassez/
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Oportunidades que permanecem abertas –   Alterações 

Medida Data de Encerramento Mais Informação Observações 

Centro 2020:   Operações 
enquadradas em PAMUS - Ações 
de Cariz Intermunicipal 

30 de outubro 2020 CENTRO-06-2020-01 

Foi alterada a data de 
encerramento do Aviso, 

passando de 
30/06/2020 para 

30/10/2020 

Centro 2020: Sistema de 
Informação Cadastral 
Simplificada: Capacitação e 
modernização das 
administrações e dos serviços 
públicos 

15 de outubro 2020 CENTRO 62-2020-10 

Foi alterada a data de 
encerramento do Aviso, 

passando de 
15/09/2020 para 

15/10/2020 

 
Oportunidades que permanecem abertas – Horizonte 2020 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

Acordo-quadro de parceria em 
tecnologias europeias de 
microprocessador de baixa potência 
(Fase 2) 

18 de agosto 2020 12 de janeiro 2021 

Assistência pan-europeia de 
produção avançada e formação para 
PMEs 

04 de agosto 2020 01 de dezembro 2020 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas – Comissão Europeia  

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Apoio a ações de 
informação relacionadas 
com a política de coesão da 
UE 

11 de outubro 2019 10 de dezembro 2020 2019/C 344/04 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_344_R_0004&from=PT
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Oportunidades que permanecem abertas  –  Programa LIFE 

Medida Datas de Encerramento Mais Informação 

Sub-Programa Ambiente 
Informação e Governação 
Ambiental 

06 de outubro 2020 
Life 2020 - Subprograma 

Ambiente 

Sub-Programa Ação 
Climática 

Mitigação das Alterações 
Climáticas 

06 de outubro 2020 

Life 2020 - Subprograma Ação 
Climática 

Adapatação às Alterações 
Climáticas 

06 de outubro 2020 

Informação e Governação 
Climática 

06 de outubro 2020 

Projetos Integrados 06 de outubro 2020 
Life 2020 - Projetos 

Integrados e Assistência 
Técnica 

Oportunidades que permanecem abertas – Europe  Direct Centre 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Seleção Dos Parceiros Para 
A Realização De Atividades 
Europe Direct (2021-2025) 

Em Portugal    

30 de junho 2020 15 de outubro 2020 
  EFC-CIV-2020  

 

Oportunidades que permanecem abertas – Fundo de Inovação 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Fundo de Inovação – 
Projetos de grande Escala 

07 de julho 2020 29 de outubro 2020 
InnovFund-LSC-2020-Two-

Stage    

Oportunidades que permanecem abertas –    EEA Grants 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Aviso #5 – Educação 30 de julho 2020 11 de dezembro 2020 Aviso #5 – Educação 

Oportunidades que permanecem abertas – Europa Criativa 

Mais informação  Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-civ-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-civ-2020
https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/crescimento-azul/concursos/aviso-5-educacao/
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

