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HORIZONTE 2020 

 
CONSTRUÇÃO DE UM FUTURO RESILIENTE ÀS ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS E DE BAIXO TEOR DE CARBONO: ENERGIA SEGURA, LIMPA 
E EFICIENTE 

 
PÁGS.  

4 -5 

 
SOCIEDADES SEGURAS – PROTEGER A LIBERDADE E A SEGURANÇA DA 

EUROPA E DOS SEUS CIDADÃOS 

 
 

PÁG. 6 

 
 
 

MECANISMO 
INTERLIGAR EUROPA 

 
2019 CEF TRANSPORT CALL FOR PROPOSALS 

 

 
PÁG. 7 

 
2019 CEF TELECOM CALL 

 

 
PÁG. 8 

 
CEF – ENERGY – 2019 

 

 
PÁG. 9 

 
EUROPA PARA OS 

CIDADÃOS 

 
PROJETOS DE SOCIEDADE CIVIL 

 
PÁG. 10 

 
EEA GRANTS 

 
PROGRAMA DA CONCILIAÇÃO E IGUALDADE DE GÉNERO 

 
PÁGS. 
11 - 12 

 
 

 
 

EaSI 
 

 
APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE OFERTAS DE APRENDIZAGEM À 

MEDIDA ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE “CAMINHOS DE 
ESPECIALIZAÇÃO” 

 
 

PÁG. 13 

 
EaSI – EURES: APOIO AOS INVENTÁRIOS NACIONAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
E SERVIÇOS NACIONAIS ONLINE INOVADORES PARA TRABALHADORES 

EM MOBILIDADE 

 
 

PÁG. 14 

 
 
 

LIFE 

 
SUBPROGRAMA AMBIENTE 

 
PÁG. 15 

 
SUBPROGRAMA AÇÃO CLIMÁTICA 

 
PÁG. 16 

 
 

JUST 

 
CAPACITAÇÃO PARA PROCESSOS JUDICIAIS RELATIVOS A 

DEMOCRACIA, ESTADO DE DIREITO E VIOLAÇÕES DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS 

 
 

PÁG. 17 

 
OPORTUNIDADES QUE PERMANECEM ABERTAS 

 
PÁGS. 
31 - 32 

PROGRAMAS 
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POSEUR 
 
 

 
PROJETOS  DE DEMONSTRAÇÃO EM MATÉRIA DE ADAPTAÇÃO ÀS 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E DISSEMINAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS 

 
 

PÁGS. 
18 - 19 

 
MAPEAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS E DOS SEUS 

SERVIÇOS 

 
 

PÁG. 20 

 
PROJETOS INOVADORES DE RECOLHA SELETIVA DE FLUXOS 

VALORIZÁVEIS E DE RESÍDUOS PERIGOSOS CONTIDOS NOS RESÍDUOS 
URBANOS 

 

 
 

PÁG. 21 

 
 

POCH 
 

 
QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

PARA PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR – COORDENAÇÃO CLUBES 
CIÊNCIA VIVA NA ESCOLA 

 
PÁG. 22 

 
POISE 

 
FORMAÇÃO DE PÚBLICOS ESTRATÉGICOS 

 
PÁGS. 
23 - 24 

 
 
 
 
 

FUNDO AMBIENTAL 
 

 
PART – PROGRAMA DE APOIO À REDUÇÃO DO TARIFÁRIO DOS 

TRANSPORTES PÚBLICOS 
 

 
PÁG. 25 

 
RE-EDUCA: EDUCAR PARA UMA ECONOMIA CIRCULAR 

 

 
PÁG. 26 

 
EDUMOVE-TE: EDUCAR PARA A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

 

 
PÁG. 27 

 
 

FUNDO DE 
TRANSPORTES 

(GTAT) 

 
 

PLANO DE AVISOS 
 

 
 

PÁGS. 
28 - 29 

 
OPORTUNIDADES QUE PERMANECEM ABERTAS 

 
PÁG. 30 

PROGRAMAS 



__________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

4 
 

BOLETIM INFORMATIVO COM OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO | 2019 

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

energia segura, limpa e eficiente 
 
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. 

 
Apresentação de candidaturas para a construção de um futuro resiliente e de baixo teor de carbono, nos seguintes tópicos: 

 Desenvolvimento de soluções integradas para operação flexível de centrais elétricas de combustível fóssil, através de energia 
power-to-X-to-power e/ou armazenamento de energia 

 Desenvolvimento de soluções baseadas em fontes renováveis que proporcionem flexibilidade ao sistema energético 

 Energia solar em processos industriais 

 Aspetos das ciências sociais e humanas na transição para energia limpa 

 Apoio à abertura de bases de dados de investigação sobre energia com baixo teor de carbono na Europa, entre outros. 
 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Descarbonização do parque 
imobiliário da UE: abordagens 
inovadoras e soluções 
acessíveis que alteram o 
mercado da renovação dos 
edifícios 

 
LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020  

 
12 de março de 2019 

03 de setembro de 2019 
(17h00 - Hora de Bruxelas) 

O papel dos consumidores na 
mudança do mercado através  
de decisões informadas e 
ações coletivas 

 
LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020  

 
12 de março de 2019 

03 de setembro de 2019 
(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Atenuar a pobreza  energética 
doméstica 

LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020 
 

12 de março de 2019 

 
03 de setembro de 2019 

(17h00 - Hora de Bruxelas) 
 

Mainstreaming do 
financiamento da eficiência 
energética 

LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020  
 

12 de março de 2019 

 
03 de setembro de 2019 

(17h00 - Hora de Bruxelas) 
 

Agregação - Assistência ao 
Desenvolvimento do Projeto 

 
LC-SC3-EE-11-2018-2019-2020 

 
12 de março de 2019 

03 de setembro de 2019 
(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Possibilitar uma próxima 
geração de serviços de energia 
inteligentes, valorizando a 
eficiência energética e a 
flexibilidade por parte da 
demanda como recurso 
energético. 

 
LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020  

 
12 de março de 2019 

03 de setembro de 2019 
(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Pesquisa socioeconómica que 
conceptualiza e modela a 
eficiência energética e a 
demanda de energia 

 
LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020 

 
12 de março de 2019 

03 de setembro de 2019 
(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Apoiar as autoridades públicas 
na implementação da União 
Energética 

 
LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020   

 
12 de março de 2019 

03 de setembro de 2019 
(17h00 - Hora de Bruxelas) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-2-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-10-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-11-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-13-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-14-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Abordagens bioclimáticas para 
melhorar o desempenho 
energético em edifícios em 
África e na Europa 

 
LC-SC3-EE-18-2019  

 
12 de março de 2019 

03 de setembro de 2019 
(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Serviços integrados de 
renovação de casas 

 
LC-SC3-EE-2-2018-2019 

 
12 de março de 2019 

03 de setembro de 2019 
(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Estimular a procura de 
competência  no âmbito da 
energia sustentável no setor 
de construção 

 
LC-SC3-EE-3-2019-2020  

 
12 de março de 2019 

03 de setembro de 2019 
(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Melhorar a inteligência dos 
edifícios existentes através de 
inovações nos equipamentos 
legados 

 
LC-SC3-EE-4-2019-2020  

 
12 de março de 2019 

03 de setembro de 2019 
(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Próxima geração de Avaliação 
e Certificação de desempenho 
energético 

 
LC-SC3-EE-5-2018-2019-2020  

 
12 de março de 2019 

03 de setembro de 2019 
(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Business Case para o calor 
residual industrial / 
recuperação a frio 

 
LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020 

 
12 de março de 2019 

03 de setembro de 2019 
(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Programas de 
desenvolvimento de 
capacidades para apoiar a 
implementação de auditorias 
energéticas 

 
LC-SC3-EE-8-2018-2019  

 
12 de março de 2019 

03 de setembro de 2019 
(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Financiamento inovador para 
investimentos em eficiência 
energética 

 
LC-SC3-EE-9-2018-2019 

 
12 de março de 2019 

03 de setembro de 2019 
(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Os aspetos das Ciências Sociais 
e Humanas (SSH) ligados à 
Transição para uma Energia 
Limpa 

LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020 07 de maio de 2019 
27 de agosto de 2019 

(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Soluções integradas para uma 
operação flexível de plantas de 
combustível fóssil através de 
power-to-X-to-power  e/ou 
armazenamento de energia 

LC-SC3-NZE-4-2019 07 de maio de 2019 
27 de agosto de 2019 

(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Produção industrial de baixo 
carbono através do uso de 
CCUS 

LC-SC3-NZE-5-2019-2020 07 de maio de 2019 
27 de agosto de 2019 

(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Desenvolvimento de soluções 
baseadas em fontes renováveis 
que proporcionam flexibilidade 
ao sistema energético 

LC-SC3-RES-16-2019 07 de maio de 2019 
27 de agosto de 2019 

(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Converter a luz solar em 
energia química armazenável 

LC-SC3-RES-29-2019 07 de maio de 2019 
27 de agosto de 2019 

(17h00 - Hora de Bruxelas) 

Energia Solar em Processos 
Industriais 

LC-SC3-RES-7-2019 07 de maio de 2019 
27 de agosto de 2019 

(17h00 - Hora de Bruxelas) 
 

 
Mais informação: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-18-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-2-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-3-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-4-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-4-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-5-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-6-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-6-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-8-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-9-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-9-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=31089438;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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Horizonte 2020 
Secure Societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens 

 
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. 

 
 
Apresentação de candidaturas no âmbito de alguns dos tópicos da convocatória para a construção de um futuro resiliente e de baixo 
teor de carbono: 
 

 Apoio à abertura de bases de dados de investigação sobre energia de baixo teor de carbono na Europa 

 Desenvolvimento de soluções baseadas em fontes renováveis que proporcionem flexibilidade ao sistema energético 

 Desenvolvimento de tecnologias de biocombustíveis de última geração e combustíveis renováveis alternativos para aviação 
e transporte, entre outros 

 

Prevenção, deteção, resposta e 
mitigação de ameaças físicas e 
cibernéticas combinadas a 
infraestruturas críticas na Europa 

SU-INFRA01-2018-2019-2020 22 de agosto de 2019 

Segurança para cidades inteligentes 
e seguras, nomeadamente para 
espaços públicos 

SU-INFRA02-2019 22 de agosto de 2019 

 

 
Mais informação: H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020 

 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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Mecanismo interligar a Europa 
2019 CEF Transport call for proposals 

 
Beneficiários: Um ou mais Estados-Membros ou com o acordo do(s) Estado(s)-Membro(s) em causa, organizações internacionais,   
empresas públicas ou privadas ou organismos estabelecidos num Estado-Membro da UE. 

 
Call for proposals: 

 
Prioridade Objetivos do Financiamento Fundo 

Projetos na 
Comprehensive Network 

 
Eliminar os estrangulamentos   e colmatar as ligações em 
falta, reforçar a interoperabilidade ferroviária e, em 
especial, melhorar os troços transfronteiriços 
 

€ 65 milhões 

Ruído do Transporte Ferroviário 

 
Assegurar sistemas de transportes sustentáveis e 
eficientes a longo prazo, com vista a preparar os futuros 
fluxos de transporte, bem como para permitir que todos 
os modos de transporte sejam descarbonizados através 
da transição para tecnologias inovadoras de baixo 
carbono e energeticamente eficientes, enquanto se 
otimiza a segurança 
 

€ 35 milhões 

 

Data de encerramento: 24 de abril de 2019 (17h00 Bruxelas) Mais informação: 2019 CEF Transport call for proposals 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2019-cef-transport-call-proposals
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Mecanismo interligar a Europa 
2019 CEF Telecom Call 

 
Beneficiários: Um ou mais Estados-Membros; com o acordo do(s) Estado(s)-Membro(s) em causa, organizações internacionais, 
empresas comuns, empresas públicas ou privadas ou organismos estabelecidos num Estado-Membro da UE 
 

 
Call for proposals: 
 

Call Objetivos do Financiamento Fundo 

Europeana 

 
Desenvolvimento de projetos que visem apoiar as instituições 
culturais e outras instituições públicas e privadas a aumentar a 
qualidade de conteúdos e meta-dados acessíveis através do 
EUROPEANA, de modo a permitir a sua reutilização. 
 

€ 2 milhões 

EU Student eCard 

 
Cartão eletrónico do Estudante Europeu - visa apoiar a mobilidade 
transnacional de estudantes, através da reutilização do eID (e 
regulamento eIDAS) bem como, se aplicável de outros "building 
blocks" do Mecanismo Interligar a Europa, como o eSignature, 
tradução automática ou eDelivery 
. 

€ 1 milhão 

eInvoicing 

 
Candidaturas para o tópico dedicado à faturação eletrónica, no 
seguimento da publicação da referência da norma europeia sobre 
faturação eletrónica (de outubro de 2017), para promoção, 
implementação e atualização do eInvoicing em conformidade com a 
norma europeia 
 

€ 6.2 milhões 

eDelivery 

 
Projetos que visem a implementação de pontos de acesso e de Service 
Metadata Publishers, bem como a atualização de soluções existentes, 
de forma a cumprirem os padrões do eDelivery (entrega eletrónica) 
do Mecanismo Interligar a Europa 
 

€ 1 milhão 

eIdentification (eID) & eSignature 

 
Identificação e assinatura eletrónicas do Mecanismo Interligar a 
Europa: para continuar a promover a implementação da directiva 
eIDAS e a integração do eID em sistemas/plataformas existentes no 
setor publico e privado 
 

€ 5 milhões 

Automated Translation 

 
Tradução eletrónica:  para apoiar o acesso a ferramentas e recursos 
linguísticos em domínios específicos e estimular a integração e 
assimilação de serviços de eTranslation do Mecanismo Interligar a 
Europa. 
 

€ 4 milhões 

 

 
Data de encerramento:  14 de maio de 2019 

 
Mais informação: CEF-TC-2019-1 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-cef-telecom-calls-proposals
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Mecanismo interligar a Europa 
CEF-Energy-2019 

 
Beneficiários: Um ou mais Estados-Membros; com o acordo do(s) Estado(s)-Membro(s) em causa, organizações internacionais, 
empresas comuns, empresas públicas ou privadas ou organismos estabelecidos num Estado-Membro da UE 
 

 
Call para projetos de interesse comum serem preparados e implementados no âmbito da política das redes transeuropeias no setor 
energético. 
 
Esta call deve contribuir particularmente para: 
 

 Apoiar os projetos de interesse comum em infraestruturas energéticas que trazem significativos benefícios sociais e que 
garantem uma maior solidariedade entre os Estados-Membros, contudo não recebem financiamento adequado do 
mercado. Será dada especial atenção à utilização eficiente do investimento público. 
 

 Atividades dos Operadores de Sistemas de Transmissão (ORT) que promovem projetos de interesse comum essenciais 
para que o seu sistema opere de forma segura (incluindo a nível de segurança cibernética) e eficiente. Essas atividades 
podem incluir soluções digitais para o planeamento e implementação da rede. 

 
O montante indicativo a afetar com base nesta call para projetos de interesse comum no domínio das infra-estruturas energéticas 
transeuropeias é de € 750 milhões. 

 
Data de abertura Data de encerramento Mais informação 

 
20 de março de 2019 

 
13 de junho de 2019 
(17h00 de Bruxelas) 

 
2019 CEF Energy 

 
 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2019-cef-energy-call-proposals
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Europa para os Cidadãos 
Projetos de Sociedade Civil 

 

 Elegibilidade: Pelo menos dois Estados-Membros devem estar envolvidos.  

 Tipo de organização: Organizações sem fins lucrativos ou as autoridades públicas locais/regionais. 

 Número de parceiros: Cada projeto deve envolver organizações de, pelo menos, três países elegíveis, dos quais pelo menos 
dois deverão ser um Estado Membro da UE 

 
Esta medida destina-se a: 
 

 Apoiar os projetos promovidos por parcerias e redes transnacionais envolvendo diretamente os cidadãos. Tais projetos 
reúnem cidadãos de horizontes diferentes em atividades diretamente relacionadas com as políticas da União, com vista a 
dar-lhes uma oportunidade de participar ativamente no processo de elaboração de políticas da União em áreas relacionadas 
com os objetivos do Programa. Recorde-se que tal pode ser conseguido em qualquer das fases e com todos os interlocutores 
institucionais, incluindo, nomeadamente, atividades de definição de pontos de intervenção, defesa de posições na fase de 
preparação e negociação das propostas políticas e fornecimento de feedback sobre iniciativas relevantes implementadas. 
Para o efeito, estes projetos convidam os cidadãos a agir em conjunto ou a debater temas prioritários plurianuais do 
programa a nível local e europeu. 
 

Objetivo do Projeto: 
 
O projeto deverá consistir em estimular e organizar a reflexão, debates ou outras atividades relacionadas com os temas prioritários 
plurianuais do Programa e propor soluções práticas que podem ser encontradas através da cooperação ou coordenação a nível 
europeu e garantir uma ligação concreta com o processo de elaboração de políticas acima indicado. Os projetos deverão envolver 
ativamente um grande número de cidadãos na sua aplicação e procurar estabelecer as bases ou incentivar a criação de redes 
duradouras entre muitas organizações ativas neste domínio. 
 
Um Projeto da Sociedade Civil deve incluir pelo menos dois dos seguintes tipos de atividades: 
 

 Promoção do empenho e da solidariedade social: atividades que promovam debates/campanhas/ações sobre temas de 
interesse comum no âmbito dos direitos e responsabilidades dos cidadãos da União e fazendo a ligação com a agenda política 
europeia e com o processo de criação de políticas. 

 
Europa para os Cidadãos – Guia do Programa – versão válida a partir de 2019 
 

 Recolha de opiniões: atividades de recolha das opiniões individuais dos cidadãos, favorecendo uma abordagem a partir da 
base (incluindo a utilização de redes sociais, seminários na web, etc.) e a educação para os meios de comunicação. 
 

 Voluntariado: atividades de promoção da solidariedade entre os cidadãos da União e mais além. 
 
Os projetos terão uma duração máxima de 18 meses. 
 
A subvenção elegível máxima para um projeto da Sociedade Civil é: 150 000 EUR 
O montante disponível para o presente convite à apresentação de propostas é estimado em € 3,7 milhões 
 

 
Data de Encerramento: 2 de setembro de 2019  

(12h00 de Bruxelas) 
 

 
Mais informação: Civil Society Projects 2019  

 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects-2019_en
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EEA GRANTS 
Programa da Conciliação e Igualdade de Género 

 
Beneficiários: entidades públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais e organizações não-governamentais, legalmente 
estabelecidas em Portugal. 
 

 

 
Open Call #1 
Sistemas de avaliação das componentes das funções e instrumentos de análise das desigualdades entre mulheres e homens 
 
Elegibilidade: 
 

 Área Prioritária A – (Sistemas de avaliação das componentes das funções): serão valorizadas as candidaturas apresentadas por 
parceiros sociais e parcerias entre associações sindicais e patronais 

 Área Prioritária B - (Desenvolvimento de instrumentos de análise das desigualdades entre mulheres e homens nas organizações 
de trabalho): serão valorizadas as candidaturas apresentadas por instituições do ensino superior/centros de investigação e 
organizações especializadas em gestão de recursos humanos 

 
Os projetos selecionados deverão contribuir para garantir as mesmas oportunidades para homens e mulheres no mercado de trabalho, 
através do desenvolvimento de instrumentos promotores da igualdade entre mulheres e homens nas organizações de trabalho. Estes 
projetos terão uma duração até 24 meses. 
O período para apresentação das candidaturas decorre desde o dia 28.02.2019 até às 18:00:00 (GMT) do dia 02.05.2019 
 

 
Small Grant Scheme #1 
Elaboração de estudos que analisem o impacto económico das desigualdades entre mulheres e homens 
 
Elegibilidade:  
Serão valorizadas as candidaturas apresentadas por instituições do ensino superior, centros de investigação e entidades com 
experiência em metodologias aplicáveis às áreas prioritárias. 
 
Os projetos selecionados deverão contribuir para garantir as mesmas oportunidades para homens e mulheres no mercado de trabalho, 
através da produção de estudos sobre as desigualdades entre mulheres e homens. Os projetos terão uma duração até 18 meses. 
O período para apresentação das candidaturas decorre desde o dia 08.03.2019 até às 18:00:00 (GMT) do dia 10.05.2019. 

 
 
Open Call #5 
Projetos para a promoção da igualdade entre mulheres e homens ao nível local 
 
Elegibilidade:  
 

 Área Prioritária A – (Implementação de ferramentas para promover a igualdade entre mulheres e homens em políticas locais 
sectoriais): serão valorizadas as candidaturas apresentadas por autarquias 

 Área Prioritária B - (Projetos para promover a participação política e cívica de mulheres e raparigas ao nível local): serão valorizadas 
as candidaturas apresentadas por autarquias, escolas e agrupamentos de escolas, incluindo escolas profissionais, instituições do 
ensino superior, centros de investigação, ONG, organizações da sociedade civil e entidades da administração pública central 

 
Os projetos selecionados contribuirão para “Garantir a participação cívica e política das mulheres”, através de promoção da igualdade 
entre mulheres e homens a nível local e regional. Os projetos terão uma duração até 36 meses. 
O período para apresentação das candidaturas decorre desde o dia 08.03.2019 até às 18:00:00 (GMT) do dia 10.05.2019 
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Small Grant Scheme #2 
 Projetos de prevenção e estratégias de apoio a crianças e jovens na área da violência contra as mulheres e a violência doméstica 

 
Elegibilidade: 
Serão valorizadas as candidaturas apresentadas por escolas e/ou agrupamentos de escolas, incluindo escolas profissionais, instituições 
de ensino superior, centros de investigação, organizações da sociedade civil, entidades da administração pública central, e entidades 
públicas e privadas que trabalhem habitualmente com crianças e jovens. 
 
Os projetos selecionados deverão contribuir para o melhoramento do sistema de proteção e prevenção da violência contra as mulheres 
e a violência doméstica, através do apoio a programas de prevenção nestas áreas. Estes projetos terão uma duração até 24 meses. 
O período para apresentação das candidaturas decorre desde o dia 07.03.2019 até às 18:00:00 (GMT) do dia 09.05.2019. 
 

Open Call #4 
Projetos para melhorar a proteção das vítimas de violência contra as mulheres e violência doméstica 
 
Elegibilidade: 
 

 Área Prioritária  A - (Implementação de um sistema gestão de informação para a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência 
Doméstica (RNAVVD)): serão valorizadas as candidaturas apresentadas por instituições de ensino superior /centros de 
investigação em colaboração com organizações especializadas em tecnologias da informação e comunicação (TICs) com 
experiência anterior na produção de plataformas de gestão. 

 Área Prioritária B - (Projetos e instrumentos de intervenção local para prevenir e combater a violência contra as mulheres e 
a violência doméstica em grupos vulneráveis): serão valorizadas as candidaturas apresentadas por autarquias (isoladamente 
ou sob a forma de associações públicas), instituições de ensino superior, centros de investigação, organizações da sociedade 
civil, organizações da economia social e entidades da administração pública central. 

 Área Prioritária C - (Projeto para avaliar o impacto das medidas aplicadas a pessoas agressoras):serão valorizadas as 
candidaturas apresentadas por entidades da administração pública central, instituições de ensino superior e centros de 
investigação. 

 
Os projetos selecionados deverão contribuir para garantir a “Melhoria do sistema de proteção e prevenção da violência contra as 
mulheres e violência doméstica”. Estes projetos nas Áreas Prioritárias A e B terão uma duração até 24 meses e na Área Prioritária C terão 
uma duração até 12 meses 
O período para apresentação das candidaturas decorre desde o dia 07.03.2019 até às 18:00:00 (GMT) do dia 09.05.2019 
 

 
Mais informações: https://www.eeagrants.gov.pt/pt/ 

 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/
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EaSI 
Apoiar o desenvolvimento de ofertas de aprendizagem à medida através da  implementação de "Caminhos de Especialização” 

 
Beneficiários: Pessoas coletivas devidamente estabelecidas e registadas nos seguintes países são elegíveis como candidatos principais, 
co-concorrentes: Estados-Membros da UE; Islândia e Noruega, em conformidade com o Acordo EEE; Albânia, República da Macedônia 
do Norte, Montenegro, Sérvia e Turquia 
 
Para ser elegível, os candidatos devem ser pessoas coletivas devidamente constituídas e registadas num dos países participantes no 
EaSI. 
 
Os mono applicants  devem ser entidades públicas responsáveis pela definição e / ou implementação de políticas nacionais ou regionais 
para a qualificação / requalificação de adultos (por exemplo, autoridades governamentais, agências públicas, autoridades públicas 
regionais, etc.). As autoridades locais estão excluídas enquanto  mono applicants  mas podem fazer parte de um consórcio. 

 
O objetivo específico da presente call é apoiar o desenvolvimento de uma oferta de aprendizagem adaptada, flexível e de qualidade 
para adultos com poucas competências/ pouco qualificados (e, quando relevante, para os grupos prioritários identificados pelos países 
no âmbito da recomendação. 
 
As propostas deverão estar enquadradas nas seguintes tipologias de ação: 
 

 Ampliar a escala ou o âmbito da oferta de ensino adaptado existente para adultos pouco qualificados (por exemplo, para abranger 
um grupo-alvo diferente pouco qualificado); OU 
 

 Adaptar a oferta de ensino existente às necessidades de indivíduos pouco qualificados ou de grupos prioritários, conforme 
definido pelos países, quando relevante (por exemplo, introduzindo o ensino de competências básicas, usar métodos de ensino 
personalizados); OU 

 

 Desenvolver novas medidas de aprendizagem adaptadas (se devidamente justificadas pela falta de disposições existentes) para 
indivíduos pouco qualificados ou grupos prioritários definidos pelos países, quando relevante (por exemplo, conceber novos 
currículos modularizados para a educação de competências básicas) e / ou testar essas medidas numa escala que permite tirar 
conclusões sobre sua eficácia. 

 
O orçamento total de cofinanciamento da UE aos projetos no âmbito da presente call está estimado em € 4 000 000. 
A subvenção da UE solicitada deve indicativamente ser entre € 200 000 e € 1 000 000. 
 
No âmbito desta call, a subvenção da UE não pode exceder 80% do total dos custos elegíveis da ação.  
Os candidatos devem garantir o co-financiamento do montante remanescente pelos seus próprios recursos ou de outras fontes que 
não o orçamento da União Europeia. 
 

 
Data de Encerramento: 8 de julho de 2019 

 
Mais informação: VP/2019/005 
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EaSI 
EURES: apoio aos inventários nacionais de classificação e serviços nacionais online inovadores  para trabalhadores em mobilidade  

 
Beneficiários: Para ser elegível, os principais candidatos e co-candidatos e entidades afiliadas, se houver, devem se enquadrar em uma 
das seguintes categorias: 

 - Pessoas coletivas devidamente constituídas e registadas num dos Estados-Membros da UE, na Islândia ou na Noruega, em 
conformidade com o Acordo EEE; 

 - Organizações-membros da EURES (como sejam gabinetes de coordenação nacionais, membros EURES e parceiros EURES), ou 

 - Outros serviços ou organismos de emprego, públicos ou privados (devidamente designados pela autoridade nacional competente), 
responsáveis pela classificação das profissões, qualificações e competências e pelo seu mapeamento segundo a classificação europeia. 

  

 
Os objetivos específicos da presente call são: 
 

a) Apoiar os Estados-Membros, os membros EURES e os seus parceiros no estabelecimento de tabelas de mapeamento de alta 
qualidade que permitam combinar as ofertas de emprego e os CV no Portal Europeu da Mobilidade Profissional. 
 

b) Promover a cooperação entre os membros e parceiros nacionais e europeus da rede EURES no desenvolvimento de quadros 
de cartografia de alta qualidade 

 
c) Aumentar a utilização e divulgação da classificação europeia, adotando partes ou a classificação completa. 

 
 As duas ações apresentadas, que se excluem mutuamente, podem ser cofinanciadas: 

  

 Produção de tabelas de Mapeamento 
Essa ação é sobre manter a classificação nacional mas fazendo uma referência cruzada aos conceitos da ESCO e aplicar o processo das 
7 etapas (conforme descrito no manual de implementação da ESCO). O resultado esperado é que as tabelas de mapeamento estejam 
disponíveis e que o conhecimento esteja igualmente disponível para as manter regularmente. 
Em geral, há dois tipos principais de classificações que precisam de ser mapeados para a Classificação            Europeia:  
1) Classificações que agrupam empregos semelhantes e que são utilizadas quando se regista informação sobre ofertas de emprego e 
CVs no EURES.  
2) Classificações ou listas de palavras que são utilizadas para agrupar quais as competências e conhecimentos que um candidato, 
empregador ou alguém que procura um emprego tem e sobre que funções lhe podem ser atribuídas responsabilidades. 
 

 Adoção da ESCO, a Classificação Europeia 
 
O artigo 19.º, n.º 4 do Regulamento EURES estabelece que «os Estados-Membros podem optar por substituir as suas classificações 
nacionais pela classificação europeia, uma vez concluída, ou manter os seus sistemas nacionais de classificação interoperáveis». A 
ESCO permite a troca de informações sobre vagas de emprego, perfis de candidatos, currículos, oportunidades de trabalho e trajetórias 
de carreira. Ao facilitar esses intercâmbios, a ESCO pode ajudar a melhorar a correspondência de pessoas com empregos, o 
desenvolvimento de competências e a inteligência do mercado de trabalho. 
Existem três opções que um Estado-Membro pode considerar quando se trata de adotar a ESCO:  
1) Construção de um novo sistema usando a ESCO;  
2) Substituição da ISCO em sistemas de correspondência de tarefas existentes com a ESCO;  
3) a Substituição de uma classificação nacional pela ESCO. 
 
O orçamento total destinado ao cofinanciamento da UE de projetos no âmbito do presente convite está estimado em € 4.500.000. 
No âmbito desta call, a subvenção da UE não pode exceder 80 % do total dos custos elegíveis da ação. Os candidatos devem garantir 
o cofinanciamento do montante remanescente através de recursos próprios ou de outras fontes que não o orçamento da União 
Europeia. 

 
Data de Abertura: 15 de março de 2019 

 
Data de Encerramento: 20 de maio de 2019 

 
Mais informação: VP/2019/010 
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Life 
Subprograma Ambiente 

Beneficiários:  órgão público que opera sob a autoridade de um governo nacional, por exemplo autoridade local, administração 
nacional etc.; organização comercial privada ou organização sem fins lucrativos privada (ONGs, etc.) 
 
Cabe a cada entidade decidir se prefere executar um projeto por conta própria ou em parceria com outras entidades do próprio país 
ou de outro. 

 

 Call Ambiente e Eficiência de Recursos 
 
Calendário (datas indicativas) 
 

 Publicação da Call  - 04 de abril de 2019  

 Fim do prazo para concorrentes submeterem os concept notes - 17 de junho de 2019, 16h00 de Bruxelas  

 Notificação sobre os candidatos pré-seleccionados convidados a apresentar uma candidatura completa - 19 de outubro de 
2019 

 Data de encerramento para submissão das candidaturas completas - 11 de fevereiro de 2020 

 Notificação da seleção de candidaturas: as datas das avaliações das candidaturas completas de 2019 serão definidas 
posteriormente  

 Assinatura dos grant agreements individuais -  junho de 2020 
 

  
 Call Natureza e Biodiversidade 

 
Calendário (datas indicativas) 
 

 Publicação da Call  - 04 de abril de 2019  

 Fim do prazo para concorrentes submeterem os concept notes - 19 de junho de 2019 

 Notificação sobre os candidatos pré-seleccionados convidados a apresentar uma candidatura completa - 19 de outubro de 
2019 

 Data de encerramento para submissão das candidaturas completas - 11 de fevereiro de 2020 

 Notificação da seleção de candidaturas: as datas das avaliações das candidaturas completas de 2019 serão definidas 
posteriormente  

 Assinatura dos grant agreements individuais -  junho de 2020 
 

  
 Call Governação e Informação em matéria de Ambiente 

 
Calendário (datas indicativas) 
 

 Publicação da Call - 04 de abril de 2019 

 Fim do prazo para concorrentes submeterem os concept notes - 19 de junho de 2019  

 Notificação sobre os candidatos pré-seleccionados convidados a apresentar uma candidatura completa - 19 de outubro de 
2019 

 Data de encerramento para submissão das candidaturas completas -  11 de fevereiro de 2020  

 Notificação da seleção de candidaturas: as datas das avaliações das candidaturas completas de 2019 serão definidas 
posteriormente  

 Assinatura dos grant agreements individuais -  junho de 2020  

  

 
Mais informação: EASME LIFE calls 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
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Life 
Subprograma Ação Climática 

Beneficiários:  órgão público que opera sob a autoridade de um governo nacional, por exemplo autoridade local, administração 
nacional etc.; organização comercial privada ou organização sem fins lucrativos privada (ONGs, etc.) 
 
Cabe a cada entidade decidir se prefere executar um projeto por conta própria ou em parceria com outras entidades do próprio país 
ou de outro. 

 
 Call Mitigação das alterações climaticas 

 
Calendário (datas indicativas) 
 

 Publicação da Call - 04 de abril de 2019 

 Submissão das candidaturas completas -  setembro de 2019 

 Notificação aos candidatos cujas propostas foram selecionadas -  fevereiro de 2020 

 Assinatura dos grant agreements -  maio/junho de 2020  
 

  

 Call Adaptação às alterações climáticas 
  

Calendário (datas indicativas) 
 

 Publicação da Call - 04 de abril de 2019 

 Submissão das candidaturas completas -  setembro de 2019 

 Notificação aos candidatos cujas propostas foram selecionadas -  fevereiro de 2020 

 Assinatura dos grant agreements -  maio/junho de 2020 
 

  

 Call Governação e informação em matéria de clima 
 
Calendário (datas indicativas) 
 

 Publicação da Call - 04 de abril de 2019 

 Submissão das candidaturas completas -  setembro de 2019 

 Notificação aos candidatos cujas propostas foram selecionadas -  fevereiro de 2020  

 Assinatura dos grant agreements -  maio/junho de 2020 

 
 

Mais informação: EASME LIFE calls 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
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JUST 
Capacitação para processos judiciais relativos a democracia, estado de direito e violações dos direitos fundamentais” 

 
Beneficiários: O candidato e os parceiros devem ser organizações privadas ou organismos públicos, devidamente estabelecidos num 
dos Estados-Membros da UE, ou organizações internacionais;  
 
As organizações com fins lucrativos só podem submeter candidaturas em parceria com órgãos públicos ou organizações privadas sem 
fins lucrativos;  
 
Entidades afiliadas a um beneficiário e a terceiros vinculados não são consideradas como participantes da proposta, a menos que 
sejam incluídos como parceiros na proposta. 
 

 
A presente call centra-se no financiamento de parcerias e atividades que beneficiem profissionais da justiça que possam assistir ou 
representar pessoas que pretendam contestar os seus direitos ao abrigo da legislação da UE, incluindo a Carta, a nível nacional e 
europeu, nomeadamente através das seguintes atividades: 
 

 Desenvolvimento de ferramentas e iniciativas práticas de aprendizagem para aumentar a disponibilidade e aceitação de 
conhecimento especializado (por exemplo, bancos de dados temáticos de jurisprudência); 
 

 Desenvolvimento e fornecimento de módulos de treino e educação para profissionais da área jurídica (como especialistas, 
advogados e consultores jurídicos); 

 

 Intercâmbio de boas práticas, conhecimentos e competências e atividades de aprendizagem mútua, nomeadamente através 
do desenvolvimento de parcerias e redes estratégicas e de iniciativas de sensibilização. 

 
 
 

Data de Encerramento: 28 de maio de 2019 (17h00 Hora de Bruxelas) 
 

 
 

Mais informação: JUST-PPPA-LITI-AG-2018 
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POSEUR 
Projetos de Demonstração Em Matéria De Adaptação às Alterações Climáticas e Disseminação de Boas Práticas 

 
Beneficiários: 
 

a. Municípios e suas associações 
b. Outras entidades, mediante protocolo ou outra forma de cooperação com as entidades previstas na alínea a), nomeadamente 

setor empresarial do estado, setor empresarial local e administração publica central.   
 

 
O presente aviso de concurso diz respeito a candidaturas enquadradas na Prioridade de Investimento (PI) 5.i – “Apoio ao investimento 
para a adaptação às alterações climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas”, destacando-se nesta prioridade o 
Objetivo Específico 1 – “Reforço das capacidades de adaptação às alterações climáticas pela adoção e articulação de medidas 
transversais, sectoriais e territoriais”, objeto do presente Aviso. 
 
As intervenções deverão estar enquadradas nas seguintes tipologias de ação: 
 
A tipologia de operação passível de apresentação de candidaturas, no âmbito do presente Aviso, é a que se encontra prevista na 
seguinte alínea do n.º 1 do artigo 82º do RE SEUR: 
 
j) Projetos de demonstração em matéria de adaptação e disseminação de boas práticas. 
 
No âmbito do presente Aviso-Concurso só serão aceites candidaturas que visem os objetivos e se enquadrem nos seguintes tipos de 
investimentos/intervenções: 
 
A - Contrariar o efeito de ilha de calor em espaços públicos, através de: 
 
I. Implementação de infraestruturas “verdes”, incluindo telhados “verdes”, com a utilização principal de materiais naturais na sua 
construção e revestimento vegetal resistente à seca, em edifícios públicos  
II. Implementação de planos de água e fontes com água recirculada com vista a contrariar o efeito das ilhas de calor 
III. Criação de zonas de sombreamento, incluindo ações de arborização e instalação de palas ou toldos exteriores entre edifícios 
IV. Criação de corredores de ventilação 
V. Termorregulação do ar por nebulização 
VI. Instalação de equipamentos de sombreamento e de ventilação em infraestruturas de transporte urbano (paragens) 
 
B - Gestão sustentável de água através do aumento eficiência hídrica, da redução de consumos e utilização de origens de água alternativas 
em espaços públicos, através de:  
 
I. Reconversão de espaços verdes urbanos (jardins, hortas e outros espaços verdes públicos) com espécies, variedades e cultivares 
menos exigentes em água (instalação de espécies mais resistentes ao stress hídrico) e, quando necessário, reconversão dos sistemas 
de rega para sistemas mais eficientes (rega localizada por micro aspersão ou gota-a-gota) e inteligentes (com sensores de humidade 
do ar e do solo) 
II. Implementação de sistemas diferenciados para efeitos de reforço e diversificação das origens de água para rega de espaços públicos, 
com utilização de águas pluviais ou águas subterrâneas 
 
C - Intervenções com vista a melhoria da drenagem pluvial em espaço urbano, não previstas na subalínea ii) da alínea b) do ponto 2.1 do 
RE SEUR, através da: 
 
I. Implementação de técnicas de drenagem urbana de águas pluviais através da utilização de pavimentos permeáveis e de rugosidade 
de acordo com as condições de escoamento adequadas, e de sistemas de retenção de escoamentos pluviais em locais relevantes 
II. Criação de percursos de escoamento preferenciais, da delimitação/criação de áreas de infiltração, da construção de poços ou 
trincheiras de infiltração e/ou da reconversão de áreas de superfície impermeáveis através da implementação de infraestruturas 
verdes 
 
As candidaturas a submeter no presente aviso têm que abranger no mínimo 5 tipologias acima elencadas, de pelo menos dois tipos 
de investimentos /intervenções (A, B, ou C).  
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As tipologias a abranger devem ser devidamente fundamentadas e visar um conjunto integrado de intervenções adequadas ao 
território visado e à implementação das medidas previstas nos planos e estratégias de adaptação às alterações 3.4 - O incumprimento 
da apresentação de candidatura que não respeitem a Tipologia de operação prevista no Aviso determina a não conformidade da 
candidatura com o Aviso e consequentemente a não aprovação da candidatura. 
 
A dotação máxima do Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de € 1.500.000. 
 
As candidaturas que, embora tenham uma pontuação de mérito igual ou superior a 2,5 pontos, mas que não tenham cabimento na 
dotação de Fundo de Coesão prevista no Aviso, não serão aprovadas. 
 
9.2 - A taxa máxima de cofinanciamento do Fundo de Coesão a aplicar às operações a aprovar é de 75%, incindindo sobre o total das 
despesas elegíveis, de acordo com o nº 1 do artigo 8º do RE SEUR 
 
Prazo máximo de execução das operações: 
O prazo máximo de execução das operações é de 2 anos (24 meses) contados após a data de assinatura do Termo de Aceitação. 
 

 
Data de encerramento:  27 de junho de 2019 

 
Mais  informação: POSEUR-08-2019-11 

 

https://poseur.portugal2020.pt/media/41583/aviso-poseur-08-2019-11.pdf
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POSEUR 
Mapeamento e Avaliação dos Ecossistemas e dos seus serviços 

Beneficiários: São elegíveis para efeitos do presente Aviso as entidades beneficiárias previstas no n.º 1 do artigo 71º do RE SEUR, desde 
que as candidaturas sejam apresentadas em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e com a 
Direção Geral do Território (DGT), mediante protocolo ou outra forma de cooperação, nos termos do número 2 do artigo 71.º do RE 
SEUR. 

 
O presente aviso de concurso diz respeito a candidaturas enquadradas na Prioridade de Investimento PI 6.4 – “Proteção E Reabilitação 
Da Biodiversidade E Dos Solos E Promoção De Sistemas De Serviços Ecológicos, Nomeadamente Através Da Rede Natura 2000 E Das 
Infraestruturas Verdes”, destacando-se nesta prioridade o objetivo específico 1.” Conservação, Gestão, Ordenamento E Conhecimento 
Da Biodiversidade, Dos Ecossistemas E Dos Recursos Geológicos” 
 
A tipologia de operações passíveis de apresentação de candidaturas no âmbito do presente Aviso diz respeito ao domínio de 
intervenção c) “Informação” na tipologia definida na seguinte alínea do artigo 70º do RE SEUR: 
 
c) vii) 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. 
 
Pretende-se 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 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 selecionados. 

 

 Estabelecer o valor dos serviços de ecossistemas selecionados e a sua integração territorial9 - relacionando os serviços dos 
ecossistemas com os 4 recursos naturais mais relevantes para o capital natural nacional: Água, Solo, Biodiversidade e Floresta 

 
A dotação do Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de 765.000,00€ (setecentos e sessenta e cinco mil euros), podendo a mesma 
ser reforçada pela Autoridade de Gestão, caso exista disponibilidade de fundos existente e para viabilizar a aprovação de candidaturas 
elegíveis, que obtenham uma pontuação de mérito igual ou superior a 2,5 pontos. 
A taxa máxima de cofinanciamento do Fundo de Coesão a aplicar às operações a aprovar é de 85%, incindindo sobre o total das 
despesas elegíveis, de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do RE SEUR 
 
Prazo máximo de execução das operações: O prazo máximo de execução das operações a prever na candidatura não deverá ultrapassar 
3 anos (36 meses), contados a partir da data de assinatura do Termo de Aceitação. 
 

 
Data de encerramento:  10 de maio de 2019 

 
Mais  informação: POSEUR-15-2019-10 

 

https://poseur.portugal2020.pt/media/41578/aviso-poseur-15-2019-10.pdf
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POSEUR 
Projetos Inovadores de Recolha Seletiva de Fluxos Valorizáveis e de Resíduos Perigosos Contidos nos Resíduos Urbanos 

 
Beneficiários: São elegíveis para efeitos do presente Aviso as entidades gestoras de resíduos urbanos com enquadramento nas alíneas 
d), f) e h) do artigo 89.º do RE SEUR: Autarquias Locais e suas Associações; Sector empresarial local e  Empresas concessionárias 
municipais, intermunicipais ou multimunicipais 

 
 
O presente aviso de concurso diz respeito a candidaturas enquadradas na Prioridade de Investimento PI.6i – “Investimento no setor 
dos resíduos para satisfazer os requisitos do acervo da União em matéria de ambiente e para satisfazer as necessidades de 
investimento que excedam esses requisitos, identificadas pelos estados-membros”,  destacando-se nesta prioridade o objetivo 
específico de “Valorização dos resíduos, reduzindo a produção e deposição em aterro, aumentando a recolha seletiva e a reciclagem”. 
 
A tipologia de operação passível de apresentação de candidatura, no âmbito do presente Aviso, é a que se encontra prevista na 
subalínea iii) da alínea a) do artigo 88º do RE SEUR: 
 
iii) Investimentos para a introdução de soluções que permitam aumentar significativamente a participação 
dos cidadãos e a eficiência dos sistemas de recolha e reciclagem multimaterial (recolha porta-a-porta e sistemas pay-as-you-throw – 
PAYT). 
 
No âmbito do presente Aviso só serão aceites candidaturas com investimentos destinados à implementação de projetos inovadores de 
recolha seletiva de resíduos urbanos.  
Entende-se por projeto inovador aquele que inclua no seu âmbito a recolha seletiva de novas frações de resíduos valorizáveis, e de 
resíduos perigosos contidos nos resíduos urbanos, e/ou quando o projeto candidato se destine a implementar um sistema de recolha 
seletiva de resíduos urbanos que ainda não exista no território abrangido pelo beneficiário. Não são elegíveis investimentos destinados 
exclusivamente à recolha seletiva multimaterial de embalagens (papel/cartão, plástico, metal e vidro), nem investimentos destinados 
à recolha seletiva de biorresíduos. 
 
A fim de comprovar o carácter inovador do projeto previsto na candidatura, deverá ser demonstrado na memória descritiva e 
documentos anexos o cumprimento dos requisitos fixados no parágrafo anterior. Cada candidatura deverá apresentar todos os 
investimentos necessários para atingir as metas e objetivos a que se propõe, não podendo ser apresentada mais do que uma 
candidatura por município abrangido. 
 
São elegíveis as operações localizadas em todas as regiões NUTS II do Continente, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º do RE 
SEUR 
  
A dotação máxima indicativa do Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros), podendo a 
mesma ser reforçada pela Autoridade de Gestão, dentro das disponibilidades existentes, tendo em vista viabilizar a aprovação das 
candidaturas elegíveis, que obtenham uma pontuação igual ou superior a 2,5 pontos.  
 
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, de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do RE SEUR.  
 
O prazo máximo de execução das operações a prever na candidatura não deverá ultrapassar 2 anos (24 
meses), contados a partir da data de assinatura do Termo de Aceitação. 

 
 

Data de encerramento: 27 de junho de 2019 
 

Mais  informação:  POSEUR-11-2019-12 
 

https://poseur.portugal2020.pt/media/41603/aviso-poseur-11-2019-12.pdf
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POCH 
Qualidade e eficiência do sistema de educação e formação para promoção do sucesso escolar – Coordenação Clubes Ciência Viva na 

Escola 
 
Beneficiários: Nos termos estabelecidos na alínea g) do n.º 1 do artigo 31.º do RECH, podem ser entidades beneficiárias elegíveis os 
estabelecimentos públicos de ensino e outras pessoas coletivas de direito público e de direito privado, com ou sem fins lucrativos. 
 
Ao abrigo do presente aviso irão ser apoiadas enquanto beneficiárias elegíveis as entidades Coordenadoras da iniciativa “Clubes Ciência 
Viva na Escola” na qualidade de outras pessoas coletivas de direito público e de direito privado, sem fins lucrativos, com competências 
próprias para esse efeito, nos termos do respetivo enquadramento legal que as define. 

 
 
O presente aviso de concurso diz respeito a candidaturas enquadradas na Prioridade de Investimento 10.i “Redução e prevenção do 
abandono escolar precoce e estabelecimento de condições de igualdade no acesso à educação infantil, primária e secundária, incluindo 
percursos de aprendizagem formais, não formais e informais para a reintegração no ensino e formação”, destacando-se nesta 
prioridade o objetivo específico 2.4.1 “Investir nas condições conducentes à melhoria da qualidade, da eficácia e da eficiência do sistema 
de educação e de formação”. 
 
O presente aviso diz respeito à Tipologia de Operação 4.1 prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 30.º do RECH, denominada 
“Intervenções específicas na área da qualidade, inovação e criatividade educativa e formativa”. 
 
Tendo em conta o enquadramento referido no ponto 1 e 2, no âmbito do presente Aviso são consideradas elegíveis ações relacionadas 
com a coordenação e dinamização da iniciativa “Rede de Clubes Ciência Viva na Escola”, dirigida aos Agrupamentos de Escolas/Escolas 
não Agrupadas, para os anos letivos 2018/2019 e 2019/2020, designadamente atividades de apoio técnico, de monitorização dos 
clubes Ciência Viva nas escolas e de divulgação geral das atividades e resultados alcançados no âmbito da mesma. 
 
Tendo por base o disposto nas alíneas b) e e) do n.º 8 do artigo 30º do RECH, a operação a apoiar contribui para “o desenvolvimento 
de projetos ligados ao reforço da aprendizagem dos conhecimentos e das capacidades previstas nos programas e nas metas das 
diferentes disciplinas ou módulos” e para o “desenvolvimento de projetos que promovem o mérito e a excelência dos alunos e dos 
formandos” 
 
A dotação máxima indicativa de Fundo Social Europeu (FSE) a alocar ao presente aviso é de 500.000€ (quinhentos mil Euros). 
 
A taxa de cofinanciamento é de 85% de contribuição europeia mobilizada através do FSE, a incidir sobre o montante de despesa 
elegível, após dedução de eventuais receitas, aplicada sobre a despesa elegível prevista, sendo os restantes 15% assegurados a título 
de contrapartida pública nacional (CPN), ao abrigo do artigo 3º do RECH. 
 
As operações a apoiar ao abrigo do presente aviso devem terminar até 31 de agosto de 2020. 
 

 
Data de encerramento: 16 de abril de 2019 

 
Mais  informação: POCH-67-2019-05 

 

https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Candidaturas/Documents/AAC%20POCH%20Clubes%20Ciencia%20Viva%20Coordena%C3%A7%C3%A3o_POCH-67-2019-05.pdf
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POISE 
Formação de públicos estratégicos 

 
Beneficiários:  Nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 137.º do Regulamento Específico, podem candidatar‐se aos apoios concedidos 
no âmbito da presente tipologia de operações, as seguintes entidades:  
 

 As pessoas coletivas de direito público 
 As pessoas coletivas de direito privado habilitadas para a promoção da formação nestes domínios, nos termos da 

regulamentação aplicável 
 

 
O presente aviso refere‐se à Tipologia de Operações dirigida à Formação de Públicos Estratégicos, correspondendo a uma das tipologias 
de operações que dá resposta aos objetivos da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018‐2030 – “Portugal + 
Igual” (ENIND), e aos respetivos Planos de Ação: 
 

 Plano de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens (PAIMH) 
 

 Plano de Ação para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica (PAVMVD) 
 

 Plano de Ação para o Combate à Discriminação em razão da Orientação Sexual, Identidade e Expressão de Género, e 
Características Sexuais (PAOIEC), a desenvolver entre 2018 e 2021. 
 

São elegíveis, para efeitos de financiamento, as seguintes ações que concorram para os objetivos da ENIND: 
 
a) Ações de formação de públicos estratégicos com intervenção no domínio da promoção da igualdade entre mulheres e homens, 
incluindo em matéria de prevenção e combate à discriminação salarial, ao assédio no local de trabalho e à segregação sexual das 
escolhas educativas e das profissões, em matéria de promoção da proteção na parentalidade e conciliação da vida profissional, pessoal 
e familiar, e em matéria de representação equilibrada na tomada de decisão, e tendo em conta uma perspetiva intersecional; 
 
b) Ações de formação de públicos estratégicos com intervenção no domínio da prevenção e combate a todas as formas de violência 
contra as mulheres e violência doméstica, incluindo a violência no namoro, a violência sexual, a perseguição, a violência nas novas 
tecnologias, a violência obstétrica, o assédio, e as práticas tradicionais nefastas como a mutilação genital feminina, incluindo em 
matéria de estratégias e programas de prevenção, e de intervenção junto de públicos particularmente vulneráveis em razão da idade, 
da deficiência, da origem nacional, racial e étnica, da orientação sexual, da identidade e expressão de género, e das caraterísticas 
sexuais, entre outros, e tendo em conta uma perspetiva intersecional; 
 
c) Ações de formação de públicos estratégicos no domínio da prevenção e combate à discriminação em razão designadamente do 
sexo, orientação sexual, identidade e expressão de género, e caraterísticas sexuais, incluindo a discriminação múltipla e intersecional 
(no cruzamento destes e/ou com outros fatores de discriminação como a origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência, 
território de origem, idade e deficiência); 
 
d) Ações de formação de públicos estratégicos com intervenção no domínio da prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, e 
tendo em conta uma perspetiva intersecional. 
 
As entidades deverão ter em conta os referenciais de formação disponibilizados pela CIG (www.cig.gov.pt) para as diferentes áreas de 
intervenção, podendo, sempre que previsto no referencial de formação e até ao limite de horas indicadas, integrar conteúdos 
programáticos adicionais, devidamente direcionados para as características/ necessidades da temática objeto da formação e do 
público‐alvo a que a formação se dirige, tendo sempre como limite o número de horas indicado no referencial. 
 
Em casos excecionais devidamente fundamentados, as entidades poderão apresentar programas de formação com conteúdos 
programáticos específicos, diferentes dos propostos pela CIG nos referenciais de formação, sendo estes novos referenciais objeto de 
avaliação pela CIG no quadro da candidatura apresentada. 
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Em sede de candidatura as entidades beneficiárias deverão apresentar a equipa de formadores/as com os respetivos curricula vitae 
demonstrativo de experiência de intervenção e/ou formação/especialização nas áreas objeto da formação acompanhado de respetivo 
termo de responsabilidade, e quantificar o número de formandos/as por ação, só sendo elegíveis as ações em que o grupo inicial em 
formação seja constituído por um número mínimo de formandos/as de 15 e um número máximo até 22 formandos/as. As entidades 
beneficiárias devem ainda incluir na candidatura metodologia de avaliação da aquisição de conhecimentos/competências por parte 
dos/as formandos/as no âmbito da formação dada. 
 
A dotação financeira indicativa afeta ao presente concurso é de 3.500.000 € para uma meta de realização de pelo menos 8.750 
participações em ações de formação de públicos estratégicos. 
 
A comparticipação pública da despesa elegível é repartida pelo Fundo Social Europeu (85%) e pela Contribuição Pública Nacional (15%). 

 
 

Data de encerramento:  22 de abril de 2019 (18h00) 
 

 
Mais  informação:  POISE‐ 36‐2019‐06 
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Fundo Ambiental 
PART - Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos  

 
Beneficiários: Todas as Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas 
 

 
O PART tem por objetivo combater as externalidades negativas associadas à mobilidade, nomeadamente o congestionamento, a 
emissão de gases de efeito de estufa, a poluição atmosférica, o ruído, o consumo de energia e a exclusão social. 
 
Assim, este programa visa atrair passageiros para o transporte público, apoiando as Autoridades de Transporte com uma verba anual, 
que lhes permita operar um criterioso ajustamento tarifário e da oferta, no quadro das competências que lhes são atribuídas pela Lei 
n.º 52/2015, de 9 de junho. 
 
O PART pretende ser uma ferramenta de coesão territorial, procurando um modelo de financiamento que garanta a equidade entre 
as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto e o ,restante território nacional. 
 
Todas as Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas devem, de acordo com o n.º 13 do já referido Despacho n.º 1234-
A/2019, remeter ao Fundo Ambiental, até ao dia 15 de março de 2019, o plano de aplicação das dotações do PART. Essa submissão 
deve ser feita através da ligação abaixo, de acordo com as instruções que se seguem. 
 
Aceder ao Formulário de Submissão do Plano de Aplicação da Dotação do PART 
Instruções de preenchimento: 
Nota: Antes de iniciar o preenchimento é necessário fazer o registo no site. 
 

 Separador “Info Beneficiário” 
Preencher com os dados da Comunidade Intermunicipal ou Área Metropolitana a que o plano diz respeito. 
Nos campos relativos ao interlocutor técnico devem ser preenchidos os dados do responsável por este processo junto da CIM / AM. 

  
 Separador “Info plano” 

Submeter o template fornecido em Excel para o Plano de Aplicação da Dotação do PART, devidamente preenchido, zipado ou não. O 
preenchimento deve ser feito tendo em conta as regras de financiamento elencadas no Despacho n.º 1234-A/2019.  
Este separador pode ainda ser utilizado para submeter outro ficheiro com documentos que considerem relevantes. 
 
Para questões sobre o formulário, a submissão de ficheiros e a transferências de verbas, contactar: 
Fundo Ambiental 
geral@fundoambiental.pt 
Para mais informações ou questões técnicas visitar a página sobre o PART no site do IMT: 
 
http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Noticias/Paginas/Programa-PART.aspx 
 

 
Data de encerramento: 15 de março de 2019 

 
Mais  informação: (PART) 

 

https://www.fundoambiental.pt/programa-de-apoio-a-reducao-tarifaria-part.aspx
mailto:geral@fundoambiental.pt
http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Noticias/Paginas/Programa-PART.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2019/programa-de-apoio-a-reducao-tarifaria-part.aspx
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Fundo Ambiental 
Re-Educa: Educar para uma economia circular 

 
Beneficiários: Constituem beneficiários elegíveis às ações enquadradas nos objetivos e tipologias do presente Aviso: Administração 
direta, indireta e autónoma; Setor Empresarial do Estado e Local; Estabelecimentos de ensino; Universidades e Institutos Politécnicos; 
Centros de Investigação; Empresas independentemente da sua forma jurídica; Associações e Fundações; Organizações Não 
Governamentais de Ambiente e equiparadas. 
 

Enquadramento: 
O desenvolvimento de projetos e programas de educação ambiental que incentivem a mudança de paradigma económico - de um 
sistema linear de consumo, assente na erosão de capital natural, para um sistema restaurador e regenerativo, procurando preservar 
a utilidade e valor dos recursos (materiais, energéticos) pelo máximo tempo possível - deverá conduzir à salvaguarda dos ecossistemas 
e do capital financeiro das empresas e da sociedade civil. 
 
O motor desta transição assenta no incentivo e no desenvolvimento de modelos de negócio, de estratégias colaborativas, de produtos 
e de serviços centrados no uso eficiente de recursos. Os benefícios que podem ser alcançados são múltiplos, desde reduções na 
importação de matérias-primas ao contributo direto para objetivos ambientais internacionais, mas, sobretudo, trata-se de melhorar a 
competitividade da economia nacional, gerando iniciativas com forte potencial de exportação e impacto local. 
 
Enquanto consumidores individuais podemos também influenciar o contexto com escolhas ambientalmente conscientes de bens e 
serviços – pensar na aquisição do serviço e não do equipamento, na aquisição de equipamentos de baixo consumo energético e hídrico, 
de produtos alimentares de origem biológica ou de produção local/regional, na aquisição de papel reciclado, de produtos feitos de 
madeira gerida de forma sustentável, de serviços que utilizem produtos de limpeza ecológicos, de produtos com rótulo ecológico ou 
escolher edifícios energeticamente eficientes 
 
São objetivos específicos do presente Aviso: 
 

 Realização de projetos de Educação Ambiental (sensibilização e formação) dirigidos aos diversos setores económicos, 
nomeadamente agricultura, indústria e turismo, para a adoção de práticas mais sustentáveis, no uso eficiente da água, com 
especial enfoque na redução dos consumos; 

 Dinamizar programas, atividades e campanhas de Educação Ambiental, incluindo, nomeadamente a promoção de boas práticas e 
iniciativas meritórias no uso eficiente da água e redução de consumos dirigidas aos cidadãos; 

 Contribuir para um diálogo aberto, crítico e reflexivo sobre os novos desafios ambientais, designadamente a promoção de uma 
nova atitude relativamente à valorização do recurso água; 

 Fomentar a criação de valor, políticas e práticas ambientais mais sustentáveis, promovendo a alteração de comportamentos, 
individuais e colectivos 

 
 Tipologias de Ação: 
As tipologias abrangidas pelo presente Aviso são as seguintes: 
 

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

 Efeito multiplicador (e.g., formação e capacitação que potenciem a disseminação do conhecimento); 

 Sensibilização ambiental (por exemplo, campanhas de comunicação, anúncios publicitários, plataformas digitais); 

 Participação passiva do público (e.g., 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 (quinhentos mil euros) 
A taxa máxima de cofinanciamento é de 70 % para o Setor Empresarial do Estado e Local, incidindo sobre o total das despesas elegíveis, 
com cofinanciamento limitado a € 50.000 por operação. 
 

 
Data de encerramento: 22 de abril de 2018 (18h00) 

 
Mais  informação: Aviso n.º 4656-B/2019 
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Fundo Ambiental 
EduMove-te - Educar para a mobilidade sustentável 

 
Beneficiários: Constituem beneficiários elegíveis às ações enquadradas nos objetivos e tipologias do presente Aviso: 
 

 Administração direta, indireta e autónoma; Setor Empresarial do Estado e Local 

 Estabelecimentos de ensino; Universidades e Institutos Politécnicos 

 Centros de Investigação; Empresas independentemente da sua forma jurídica 

 Associações e Fundações 

 Organizações Não Governamentais de Ambiente e equiparadas 
 

 
São objetivos específicos do presente Aviso: 
 

 Realização de projetos de Educação Ambiental (sensibilização e formação) dirigidos aos diversos setores económicos, 
nomeadamente agricultura, indústria e turismo, para a adoção de práticas mais sustentáveis, no uso eficiente da água, com 
especial enfoque na redução dos consumos; 

 Dinamizar programas, atividades e campanhas de Educação Ambiental, incluindo, nomeadamente a promoção de boas práticas e 
iniciativas meritórias no uso eficiente da água e redução de consumos dirigidas aos cidadãos; 

 Contribuir para um diálogo aberto, crítico e reflexivo sobre os novos desafios ambientais, designadamente a promoção de uma 
nova atitude relativamente à valorização do recurso água; 

 Fomentar a criação de valor, políticas e práticas ambientais mais sustentáveis, promovendo a alteração de comportamentos, 
individuais e coletivos 

 
As operações a apoiar devem contemplar iniciativas imateriais com abordagem inovadora e impacto reconhecido no domínio da 
Educação Ambiental, nas seguintes áreas chave: 
 

 Descarbonizar a sociedade e promover a transição energética: desenvolver uma sociedade neutra em  carbono, assegurando uma 
trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de gases com efeito de estufa (GEE), a eficiência energética e a promoção 
de energias renováveis; 

 
As tipologias abrangidas pelo presente Aviso são as seguintes: 
 

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

 Efeito multiplicador (e.g., formação e capacitação que potenciem a disseminação do conhecimento); 

 Sensibilização ambiental (por exemplo, campanhas de comunicação, anúncios publicitários, plataformas digitais); 

 Participação passiva do público (e.g., 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. 
A taxa máxima de cofinanciamento é de 70 % para o Setor Empresarial do Estado e Local, incidindo sobre o total das despesas elegíveis, 
com cofinanciamento limitado a € 50.000 por operação 
 

 
Data de encerramento: 22 de abril de 2018 (18h00) 

 

Mais  informação: Aviso n.º 4656-C/2019 
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Fundo de Transportes (GTAT) 
Plano de Avisos 

 

Aviso 3 - Implementação de Sistemas de Transporte Flexível 
 
Beneficiários Elegíveis: 
 

 Comunidades Intermunicipais  
 
Identificação preliminar de tipologias de ação elegíveis: 
 

a. Estudos e modelos de estimação da procura 
b. Estudos e modelos de otimização de percursos, incluindo definição dos percursos diários, da localização das paragens e do 

número e capacidade dos veículos 
c. Estudos de avaliação económico-financeira, de financiamento, de tarifas, etc. 
d. Desenvolvimento e implementação de plataformas informáticas para gestão dos pedidos e otimização de percursos.  

 
 

Aviso 4 - Apoio à aquisição de sistemas e aplicações de informação, interação e serviço ao público 
 
Beneficiários Elegíveis: 
 

 Comunidades Intermunicipais  

 Municípios  

 Operadores de Serviço Público 
 
Identificação preliminar de tipologias de ação elegíveis: 

a. Aquisição e implementação de sistemas de informação ao público, podendo incluir hardware e software necessários à 
montagem do sistema; - Soluções de recolha e difusão da informação, a bordo ou em pontos estratégicos da rede;  

b. Disponibilização de portais de mobilidade, motores de pesquisa de caminhos e similares;  
c. Desenvolvimento de soluções digitais de informação / interação com o cliente;  
d. desenvolvimento de soluções de desmaterialização de serviços (bilhética / emissão de faturas, emissão de autos, justificações 

de atrasos, entre outros 
 
 

Aviso 5 - Apoio à capacitação das autoridades de transporte 
 
Beneficiários Elegíveis: 
 

 Comunidades Intermunicipais  
 
Identificação preliminar de tipologias de ação elegíveis: 
 

 Aquisição E Implementação De Sistemas De Informação Para Planeamento, Modelação E Gestão De Redes:  
 

a. Aquisição de hardware e software necessários à montagem do sistema de informação geográfica, à modelação e ao 
planeamento de redes;  

b. Aquisição, desenvolvimento e implementação de sistemas automáticos de transferência da informação operacional por parte 
dos operadores;  

c. Aquisição, desenvolvimento e implementação de modelos e sistemas de apoio à sistematização e tratamento da informação. 
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 Estudos De Caracterização Da Oferta E Da Procura Para Planeamento De Redes:  
 

a. Recolha e sistematização da informação sobre a oferta e procura de transportes, incluindo, entre outros, inquéritos à 
mobilidade, inquéritos à satisfação dos clientes, pesquisas de mercado sobre a oferta atual e potencial, contagens de tráfego, 
levantamentos da oferta real de transportes públicos, bem como da frota e infraestruturas de apoio à promoção do 
transporte publico;  

b. Estudos de adequação da oferta à procura, incluindo a identificação e quantificação de eventuais obrigações de serviço 
público (OSP) e de compensações pela imposição de OSP;  

 
 

 Outras Assessorias Inerentes À Capacitação Das Autoridades De Transporte E Implementação Do Rjsptp:  
 

a. Assessorias jurídicas, financeiras e técnicas estritamente no âmbito dos contratos de serviço público a celebrar;  
b. Ações de formação de quadros estritamente inerentes à implementação do RJSPTP;  
c. Outras ações indispensáveis à implementação do RJSPTP 

 
 

Aviso 7 - Projetos e Estudos para a melhoria, modernização e integração tarifária / bilhética 
 
Beneficiários Elegíveis: 
 

 Comunidades Intermunicipais  

 Municípios  

 Operadores de Serviço Público 
 
 
Identificação preliminar de tipologias de ação elegíveis 

a. A definir no Aviso de abertura de candidaturas 
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Avisos nacionais 
Oportunidades que 

permanecem abertas 
Datas de Encerramento Aviso/Link 

Centro 2020: Operações de Acolhimento 
Empresarial 

 Início Receção Fim de Receção Aviso Nº Centro -53-2018-19 
Boletim Informativo – janeiro 

2019 Fase 3 01.05.2019 30.06.2019 

 
Centro 2020: Operações Enquadradas no 
PAMUS validados no âmbito da PI4.5 (4E) 
para os Centros Urbanos 
Complementares 
 

27 de dezembro de 2019 (18h) 
Aviso Centro -06-2018-20 

Boletim Informativo – janeiro 
2019 

 
Programa Operacional Regional do 
Centro: Investimento no ensino pré-
escolar, básico e secundário 
 

30 de junho de 2019 (17:59:59) 
AVISO Nº CENTRO-73-2017-01 
Boletim informativo – fevereiro 

2019 

 
Programa Operacional Regional do 
Centro: Investimento no ensino pré-
escolar, básico e secundário 
 

30 de junho de 2019 (17:59:59) 
AVISO Nº CENTRO-73-2017-01 

Boletim informativo – fevereiro 
2019 

 
Programa Operacional Regional do Centro 
Património Natural 
 

30 de junho de 2019 
AVISO N.º CENTRO-14-2016-05 

 

 
Programa Operacional Regional do Centro 
Investimento no património cultural 
 

30 de junho de 2019 AVISO CENTRO-14-2016-01 

 
GULBENKIAN: Projetos na área da 
sustentabilidade 
 

30 de junho de 2022 
Projetos na área da 

sustentabilidade  
Regulamento 

 
Mais informação: EACEA-51/2018 

Guia do Programa 2019 
 

Boletim Informativo – janeiro 2019 
 

OPORTUNIDADES QUE PERMANECEM ABERTAS 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?theme=ja_k2filter&isc=1&ordering=rxf16&category_id=7&xf_10=1&xf_11=5
https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=a3abc04d-37ac-4baf-b727-f692b4be4123
https://gulbenkian.pt/grant/projetos-na-area-da-sustentabilidade/
https://gulbenkian.pt/grant/projetos-na-area-da-sustentabilidade/
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2018/01/21175255/PGSUSTENTABILIDADE_Regulamento18.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2019_en_1.pdf
file://///docserver/MartaFerreira/Guia%20do%20Programa%202019
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Europa para os Cidadãos 
 

Medida 
 

 
Período de início de execução do projeto 

 
Data de Encerramento 

Geminação de Cidades  1 de fevereiro de 2020 a 31 de outubro de 2020 
1 de setembro de 2019 

(12h CET, Hora de Bruxelas) 

Redes de Cidades 1 de março de 2020 a 31 de agosto de 2020 
1 de setembro de 2019 

(12h CET, Hora de Bruxelas) 

 
Projetos da Sociedade Civil 
 

1 de março de 2020 a 31 de agosto de 2020 
1 de setembro de 2019 

(12h CET, Hora de Bruxelas) 

 
Mais informação: EACEA-51/2018 

Guia do Programa 2019 
 

Boletim Informativo – janeiro 2019 

OPORTUNIDADES QUE PERMANECEM ABERTAS 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2019_en_1.pdf
file://///docserver/MartaFerreira/Guia%20do%20Programa%202019
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Horizonte 2020 
Oportunidades que permanecem 

abertas 
Datas de Encerramento Aviso/Link 

Abordagens Inovadoras para o Desenvolvimento 
Urbano e Regional através do Turismo Cultural 

14 de março de 2019 
(17h00 - Hora de Bruxelas) 

H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-
2018-2019-2020 

Boletim Informativo – dezembro 
2018 

 
Sistema de transporte digitalmente interligado e 
inclusivo que atende às necessidades dos cidadãos 
 

25 de abril 2019 
(17h00 - Hora de Bruxelas) 

MG-4-5-2019 
Boletim Informativo – fevereiro 

2019 

Apoio a ações conjuntas de acessibilidade e 
conectividade urbana sustentáveis 

25 de abril de 2019 
(17h00 - Hora de Bruxelas) 

MG-4-6-2019 
Boletim Informativo – fevereiro 

2019 

OPORTUNIDADES QUE PERMANECEM ABERTAS 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-04-2019-2020;freeTextSearchKeyword=tourism;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-04-2019-2020;freeTextSearchKeyword=tourism;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-4-5-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-4-6-2019.html

