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Horizonte 2020 
Acordo-quadro de parceria em tecnologias europeias de microprocessador de baixa potência (Fase 2) 

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 

Specific Grant Agreement 
European Low-Power 
Microprocessor Technologies 
2020 

EuroHPC-2020-02 18 de agosto 2020 12 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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Horizonte 2020 
Assistência pan-europeia de produção avançada e formação para PMEs 

Beneficiários: consórcio formado por um grupo de organizações parceiras com experiência comprovada no fornecimento de serviços 
de inovação e formação diretamente a PMEs na área de produção avançada. O envolvimento de centros de ensino e de formação 
profissional será necessário para assegurar o impacto a longo prazo dos quadros para os programas de formação. 
O objetivo deste aviso é reforçar a competitividade das PMEs de produção, proporcionando um acesso fácil e pan-europeu 
a consultoria e conhecimentos especializados de produção avançada, bem como a programas de formação. Os serviços a 
serem prestados às PMEs devem ser orientados pelas necessidades do seu negócio e a implementação deve ser flexível e 
rápida para uma resposta adequada à velocidade da inovação na produção avançada e aos requisitos das PME. 
A ação consistirá nos dois elementos (que podem ser combinados) listados abaixo que darão continuidade e ampliarão as 
atividades do Centro de Apoio à Produção Avançada: 
1) O lançamento de um programa pan-europeu de assistência à produção avançada que ajuda as PMEs com a ambição 

de se transformarem em “fábricas do futuro” com uma produção moderna e sustentável; 
A metodologia da EU deve ser utilizada como base para ajudar as empresas a transformar a sua organização em “fábricas 
do futuro”. As PMEs receberão assessoria para a elaboração de um plano de transformação da sua empresa e também 
serão orientadas durante a fase de implementação do plano.  
2) O lançamento de um programa de formação produção avançada que consistirá em (1) Serviços de formação 

transfronteiriça a serem prestados a uma massa crítica de PMEs em cooperação com tecnologia ou centros de 
formação com capacidade de fornecer serviços de formação a PMEs em produção avançada e ( 2) O desenvolvimento 
de quadro (s) para programas de formação prontos para serem aumentados ao abrigo do Fundo Social Europeu. 

Os serviços de formação devem incluir treino prático "no local" em instalações onde as tecnologias podem ser testadas e 
demonstradas, como linhas-piloto (por exemplo, "aprender fazendo", "fábricas de aprendizagem", laboratórios de 
fabricação, etc.). As propostas devem incluir soluções para superar o desafio da distância geográfica e da segregação de 
género. 
Os projetos devem procurar atingir uma massa crítica e explorar melhor o valor acrescentado da UE. A ação pode envolver 
o apoio financeiro a terceiros, de acordo com as condições estabelecidas na parte K dos anexos gerais. O consórcio definirá 
os critérios de seleção dos usuários e fornecedores aos quais será concedido apoio financeiro. 
No mínimo 65% do orçamento total será afeto à prestação de assistência direta e formação às PMEs. 
Sempre que adequado, as ações podem procurar sinergias e cofinanciamento de programas de investigação e inovação 
nacionais / regionais relevantes ou de fundos estruturais que abordem a especialização inteligente. As ações que 
combinam diferentes fontes de financiamento devem incluir um plano financeiro concreto que descreva a utilização 
dessas fontes de financiamento para as diferentes partes das suas atividades. 
Impacto esperado: 
1) Fornecer uma contribuição clara e mensurável de assistência em produção avançada e um programa de formação 

para um desempenho de inovação e sustentabilidade ambiental e social das PMEs apoiadas, conforme revelado por 
indicadores como: número de novos ou significativamente melhorados processos de produção, serviços ou produtos 
ou novos métodos organizacionais; o seu impacto na eficiência de recursos; o seu impacto na produtividade, prazos 
de produção, investimentos e / ou faturação; número de PMEs que prepararam um plano concreto para atualizar os 
seus processos de produção durante a ação; o seu impacto nas competências técnicas e não técnicas adquiridas e no 
envolvimento dos trabalhadores e um impacto mais amplo na criação de empregos também deverá ser medido a 
longo prazo. 

2) Quadros para programas de formação relacionados com produção avançada, prontos para implementação dentro da 
duração da ação.  

A Comissão Europeia estima atribuir uma contribuição até 5,7 milhões de euros por proposta, sendo esta a dotação 
atribuída ao aviso. 

 

Data de Abertura 
04 de agosto 2020 

Data de Encerramento 
01 de dezembro 2020 

Mais informação: 

 INNOSUP-08-2020  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-08-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-INNOSUP-2018-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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CENTRO 2020 
+CO3SO Emprego Urbano -  Autoridade de Gestão - Centro 

Beneficiários: Os empreendedores, as micro, as pequenas e as médias empresas no âmbito das operações previstas nas alíneas 
b) e g) do n.º 2 do artigo 74.º e que possuam certificação eletrónica do IAPMEI até à decisão sobre o financiamento, na aceção 
da Recomendação n.º 2003/361/CE, da Comissão, de 6 de maio, relativa à definição de micro, pequena e média empresa. 

As candidaturas têm como objetivo a criação ou expansão de Micro, Pequenas e Médias Empresas, envolvendo um 
projeto de investimento e a criação líquida de postos de trabalho, no âmbito da modalidade prevista na alínea b) do 
nº 2 do artigo 1.º do +CO3SO Emprego Urbano. 
Tipologia das operações: 
Projetos de criação de emprego que decorram de um plano de investimento a concretizar, consubstanciados numa 

das seguintes tipologias: 

a) Projetos de criação do próprio emprego ou empresa por desempregados ou inativos que pretendam voltar ao 

mercado de trabalho; 

b) Projetos de investimento para a expansão de pequenas e microempresas existentes de base local ou para a criação 

de novas empresas e pequenos negócios, designadamente na área da valorização e exploração de recursos 

endógenos, do artesanato e da economia verde, incluindo o desenvolvimento de empresas em viveiros de empresas. 

No âmbito destes projetos, é passível de financiamento a criação dos seguintes postos de trabalho: 
a) Criação do próprio emprego, a tempo inteiro e remunerado, e desde que admitido pela natureza jurídica dos 
beneficiários; 
b) Criação de postos de trabalho por conta de outrem, através de contratos de trabalho sem termo celebrados após 
a apresentação da candidatura: 
b.1 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos seis meses no Instituto do Emprego 
e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.); 
b.2 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos dois meses no IEFP, I. P., caso se trate 
de pessoa com idade igual ou inferior a 29 anos ou com idade igual ou superior a 45 anos; 
b.3 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos no IEFP, I. P., independentemente do tempo de 
inscrição, quando se trate de: 
i) Beneficiário de prestação de desemprego; ii) Beneficiário do rendimento social de inserção; iii) Pessoa com 
deficiência e incapacidade; iv) Pessoa que integre família monoparental; v) Pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem 
viva em união de facto se encontre igualmente em situação de desemprego, inscrito no IEFP, I. P.; vi) Vítima de 
violência doméstica; vii) Refugiado; viii) Ex -recluso e aquele que cumpra ou tenha cumprido penas ou medidas 
judiciais não privativas de liberdade em condições de se inserir na vida ativa; ix) Toxicodependente em processo de 
recuperação; x) Pessoa que tenha prestado serviço efetivo em Regime de Contrato, Regime de Contrato Especial ou 
Regime de Voluntariado nas Forças Armadas e que se encontre nas condições previstas no n.º 2 do artigo 22.º do 
Decreto -Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro; xi) Pessoa em situação de sem -abrigo; xii) Vítima de tráfico de seres 
humanos. 
b.4 Criação de postos de trabalho para pessoas que não tenham registos na segurança social como trabalhadores por 
conta de outrem, nem como trabalhadores independentes nos 6 meses anteriores à contratação. 
A dotação indicativa do FSE afeta ao presente concurso é de € 670 000,00  . 
Os apoios a conceder no âmbito do +CO3SO Emprego Urbano são financiados pelo FSE, revestindo a forma de 
subvenção não reembolsável, conforme previsto no artigo 12.º do seu regulamento, através de: 
a) Comparticipação integral dos custos diretos com os postos de trabalho criados, englobando a remuneração base, 
acrescida das despesas contributivas da responsabilidade da entidade empregadora, de acordo limites constantes do 
ponto 10 do Aviso de Candidatura; 
b) Uma taxa fixa de 40% sobre os custos referidos na alínea anterior para financiar outros custos associados à criação 
de postos de trabalho. 

*fonte: Aviso n.º CENTRO-21-2020-79 

Data de Abertura:  
17 de agosto 2020 

Data de Encerramento  
18 de novembro 2020 

Mais informação:  

CENTRO-21-2020-79  

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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CENTRO 2020 
+CO3SO Emprego -  EMPREENDEDORISMO SOCIAL - Centro 

Beneficiários: a) As cooperativas; b) As associações mutualistas; c) As misericórdias; d) As fundações; e) As instituições 
particulares de solidariedade social não abrangidas pelas alíneas anteriores; f) As associações com fins altruísticos que atuem 
no âmbito cultural, recreativo, do desporto e do desenvolvimento local; g) As entidades abrangidas pelos subsectores 
comunitário e autogestionário, integrados nos termos da Constituição no sector cooperativo e social; h) Outras entidades 
dotadas de personalidade jurídica, que respeitem os princípios orientadores da economia social previstos no artigo 5.º da 
presente lei e constem da base de dados da economia social. 

As candidaturas têm como objetivo a concretização de projetos de empreendedorismo social, na aceção da alínea f) 
do art.º 2.º do Regulamento +CO3SO Emprego, envolvendo um projeto de índole económico-social e a criação líquida 
de postos de trabalho, no âmbito da modalidade prevista na alínea c) do nº 2 do artigo 1.º do Regulamento +CO3SO 
Emprego, relativa ao Empreendedorismo Social, incluindo iniciativas do Programa Nacional Radar Social. 
Tipologia das operações: 
Projetos de criação de emprego que decorram de um projeto de empreendedorismo social a concretizar. 

No âmbito destes projetos, é passível de financiamento a criação dos seguintes postos de trabalho: 

a) Projetos de criação do próprio emprego ou empresa por desempregados ou inativos que pretendam voltar ao 

mercado de trabalho; 

b) Projetos de investimento para a expansão de pequenas e microempresas existentes de base local ou para a criação 

de novas empresas e pequenos negócios, designadamente na área da valorização e exploração de recursos 

endógenos, do artesanato e da economia verde, incluindo o desenvolvimento de empresas em viveiros de empresas. 

No âmbito destes projetos, é passível de financiamento a criação dos seguintes postos de trabalho: 
a) Criação do próprio emprego, a tempo inteiro e remunerado, e desde que admitido pela natureza jurídica dos 
beneficiários; b) Criação de postos de trabalho por conta de outrem, através de contratos de trabalho sem termo 
celebrados após a apresentação da candidatura: 
b.1 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos seis meses no Instituto do Emprego 
e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.); b.2 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo 
menos dois meses no IEFP, I. P., caso se trate de pessoa com idade igual ou inferior a 29 anos ou com idade igual ou 
superior a 45 anos; b.3 Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos no IEFP, I. P., independentemente 
do tempo de inscrição, quando se trate de: 
i) Beneficiário de prestação de desemprego; ii) Beneficiário do rendimento social de inserção; iii) Pessoa com 
deficiência e incapacidade; iv) Pessoa que integre família monoparental; v) Pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem 
viva em união de facto se encontre igualmente em situação de desemprego, inscrito no IEFP, I. P.; vi) Vítima de 
violência doméstica; vii) Refugiado; viii) Ex -recluso e aquele que cumpra ou tenha cumprido penas ou medidas 
judiciais não privativas de liberdade em condições de se inserir na vida ativa; ix) Toxicodependente em processo de 
recuperação; x) Pessoa que tenha prestado serviço efetivo em Regime de Contrato, Regime de Contrato Especial ou 
Regime de Voluntariado nas Forças Armadas e que se encontre nas condições previstas no n.º 2 do artigo 22.º do 
Decreto -Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro; xi) Pessoa em situação de sem -abrigo; xii) Vítima de tráfico de seres 
humanos. 
b.4 Criação de postos de trabalho para pessoas que não tenham registos na segurança social como trabalhadores por 
conta de outrem, nem como trabalhadores independentes nos 6 meses anteriores à contratação. 
A dotação indicativa do FSE afeta ao presente concurso é de € 330 000,00. 
Os apoios a conceder no âmbito do +CO3SO Emprego Urbano são financiados pelo FSE, revestindo a forma de 
subvenção não reembolsável, conforme previsto no artigo 12.º do seu regulamento, através de: 
a) Comparticipação integral dos custos diretos com os postos de trabalho criados, englobando a remuneração base, 
acrescida das despesas contributivas da responsabilidade da entidade empregadora, de acordo limites constantes do 
ponto 10 do Aviso de Candidatura; b) Uma taxa fixa de 40% sobre os custos referidos na alínea anterior para financiar 
outros custos associados à criação de postos de trabalho. 
*fonte: Aviso n.º  CENTRO-21-2020-80 

Data de Abertura:  
17 de agosto 2020 

Data de Encerramento  
18 de novembro 2020 

Mais informação:  

CENTRO-21-2020-80  

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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Centro2020 
Escola Digital - Reforço da rede de equipamentos tecnológicos e de conetividade - Refinanciamento dos Municípios 

Beneficiários:  Pessoas coletivas de direito público da administração local, nomeadamente os municípios, nos termos previstos 
no n.º 4 da Deliberação n.º 17/2020 da CIC do Portugal 2020. 

No âmbito da Universalização da Escola Digital, prevê-se o acesso e utilização de recursos didáticos e educativos 
digitais por todos os alunos e docentes do ensino básico e secundário. 
Para tal prevê implementar, de forma articulada, atuações a três níveis: 
i) Ao nível de equipamentos, adquirir computadores, com a respetiva conectividade, para as escolas públicas, de 
modo a permitir-lhes disponibilizar estes recursos didáticos aos seus alunos e docentes, dando prioridade nesta fase 
aos alunos abrangidos por apoios no âmbito da ação social escolar, até se alcançar a sua utilização universal; 
ii) Desenvolver um programa de capacitação digital dos docentes; e 
iii) Incrementar a desmaterialização de manuais escolares e a produção de novos recursos digitais. 
O presente Aviso visa dar apoio em relação ao primeiro nível de intervenção mais especificamente através do 
financiamento de equipamentos e serviços de conectividade já adquiridos ou em curso, por pessoas coletivas de 
direito público da administração local, nomeadamente pelos municípios. 
São destinatários finais do presente Aviso os alunos do ensino básico e secundário a frequentarem escolas públicas 
da região Centro, beneficiários da ação social escolar, privilegiando aqueles inseridos nos escalões A e B, uma vez que 
correspondem aos inseridos em agregados familiares com mais baixos rendimentos. 
Estes destinatários finais são considerados destinatários indiretos, uma vez que os equipamentos irão ser fornecidos 
às escolas, que depois os disponibilizarão para efeitos pedagógicos, em regra através de um regime de cedência 
temporária aos mesmos e em função das necessidades de cada uma dessas escolas, cabendo assim a gestão desses 
equipamentos a cada Agrupamento de Escolas ou Escola não agrupada a que foram afetos os mesmos em função do 
respetivo número de alunos matriculados com ASE, privilegiando os inseridos nos seus escalões A e B, nos termos do 
regulamento aplicável. 
A dotação indicativa de Fundo Social Europeu (FSE) a alocar ao presente aviso é de 2.924.650€, distribuído por NUTS 
III, da seguinte forma: 
Aveiro – 509 743 € 
Beira Baixa – 238 836 € 
Beiras e Serra da Estrela – 489 884 € 
Coimbra – 264 400 € 
Leiria – 628 140 € 
Médio Tejo – 289 939 € 
Oeste – 345 842 € 
Viseu Dão Lafões – 157 866 € 
Para as despesas efetivamente incorridas e pagas pelo beneficiário até 15 de maio de 2021, desde que submetidas a 
reembolso a essa data, associadas às operações a financiar ao abrigo do presente aviso, a taxa de cofinanciamento 
pelo FSE será de 100%. 
Para as despesas submetidas a reembolso após a mesma, a taxa de cofinanciamento aplicável por decisão da AG, é 
de 85% 
A análise e a emissão de parecer sobre as candidaturas são da responsabilidade das Comunidades Intermunicipais, 
enquanto Organismos Intermédios com quem foi celebrado o contrato de delegação de competências de gestão no 
âmbito dos respetivos PDCT. 
Sempre que se trate de projetos em que Comunidades Intermunicipais acima referidas se constituam como 
beneficiárias, a análise das candidaturas no âmbito deste Aviso de Concurso será assegurada integralmente pela AG. 

*fonte: Aviso n.º CENTRO-D4-2020-82 
Data de Abertura:  

28 de agosto de 2020 
Data de Encerramento  

28 de setembro de 2020 
Mais informação:  

CENTRO-D4-2020-82  

 

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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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 8.1.3 - 
Prevenção da Floresta contra 
Agentes Bióticos e Abióticos (5º 
Anúncio) 

30 de setembro 2020 PDR20-W4-2020-09 

PDR2020: Operação 8.1.4 - 
Restabelecimento da floresta 
afetada por agentes bióticos e 
abióticos ou por acontecimentos 
catastróficos (17º Anúncio) 

30 de setembro 2020 PDR20-W4-2020-08 

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 

Fundo Ambiental: Mobilidade 
Ciclável — Construção de ciclovias 
no âmbito do Portugal Ciclável (2.º 
Aviso) 

18 de setembro 2020 Aviso n.º 11059/2020 

Centro 2020:  Apoio À Localização 
De Empresas 

31 de outubro 2020 CENTRO-53-2020-08  

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

15 de setembro 2020 CENTRO 62-2020-10 

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 

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.portugal2020.pt/candidaturas?es=Aberto&order=DataInicio&lc=18&page=2
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://www.fundoambiental.pt/avisos-2020/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/construcao-de-ciclovias-no-ambito-do-portugal-ciclavel.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
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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 

Turismo Fundos: OpenCall202020 30 de setembro 2020 OpenCall202020 

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 

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 

Centro2020:  Sistema de Apoio a 
Ações Coletivas (SAAC) – 
Promoção do Espírito 
Empresarial 

18 de setembro 2020 CENTRO- 60-2020-03 

Foi alterada a data de 
encerramento do Aviso, 

passando de 
31/07/2020 para 

18/09/2020 

Centro2020:   Investimento na 
Programação Cultural em Rede 

30 de setembro 2020 CENTRO-14-2020-12 

Foi prorrogado o prazo 
de apresentação de 

candidaturas ao Aviso 
de 31/08/2020 para 

30/09/2020 

 
Oportunidades que permanecem abertas – Horizonte 2020 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

Construção de um futuro resiliente às 
alterações climáticas e de baixo teor 
de carbono:  Energia Segura, Limpa e 
Eficiente 

05 de março 2020 10 de setembro 2020 

05 de maio 2020 01 de setembro 2020 

Ações Marie Skłodowska-Curie 08 de abril 2020 
09 de setembro 2020 

29 de setembro 2020 

H2020-BBI-JTI-2020 15 de abril 2020 03 de setembro 2020 

Indústrias Competitivas, de Baixo 
Carbono e Circulares 

05 de maio 2020 01 de setembro 2020 

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
https://www.turismofundos.pt/2020/06/04/call-202020/
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/
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?theme=ja_k2filter&isc=1&ordering=rxf16&category_id=7&xf_10=1&xf_14_txt=14-2020-12
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EIC Scalator Pilot 26 de maio 2020 02 de setembro 2020 

Atividade conjunta IMI-ECSEL que 
complementa o projeto Trials @ 
Home IMI 

26 de maio 2020 30 de setembro 2020 

Aprendizagem mútua, ferramentas e 
recursos comuns para regimes 
nacionais / regionais de apoio a 
projetos de inovação de start-ups e 
PMEs 

09 de junho 2020 22 de setembro 2020 

2020-JTI-IMI2-2020-22-single-stage - 
Iniciativa sobre medicamentos 
inovadores 

23 de junho 2020 29 de setembro 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 

Oportunidades que permanecem abertas – Europa para os Cidadãos 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

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

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 

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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-civ-2020
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
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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 –  Programa COSME 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Apoiar as PME europeias a 
participar em contratos 

públicos fora da UE 
02 de julho 2020 15 de setembro 2020 PPOUT-01-2020  

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/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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppout-01-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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

