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20 de JULHO de 2020 – Nº 25 

INICIATIVAS COMUNITÁRIAS  
 

 

O presente documento resulta da análise e seleção dos principais Avisos das Subvenções, 
Iniciativas e Programas Comunitários com potencial interesse para o Centro de Portugal. A 
informação de detalhe está disponível na página da CCDRC/Gabinete de Apoio ao Promotor 
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/iniciativas-comunitarias 
 

FUNDO EUROPEU DOS ASSUNTOS MARÍTIMOS E DAS PESCAS 
 

EMFF-APC-2020 
Candidaturas abertas até 10 de setembro de 2020 
Estão abertas as candidaturas ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas 
para o apoio ao desenvolvimento intersetorial de clusters portuários no Atlântico, com o 
objetivo de promover o empreendedorismo e promover uma economia azul sustentável 
na região atlântica, aumentando a competitividade e a resiliência dos portos atlânticos. 
 
MSP-02-2020 
Candidaturas abertas até 10 de setembro de 2020 
Foi publicada a convocatória para o apoio ao desenvolvimento e execução de planos de 
ordenamento do espaço marítimo, em consonância com os objetivos estabelecidos no 
âmbito da Diretiva MSP, garantindo que os planos sejam coerentes e coordenados entre 
as regiões envolvidas. 
 

HORIZONTE 2020 
 

EuroHPC-2020-01-b 
Candidaturas abertas até 28 de julho de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para levar a cabo uma ação 
piloto que tenha por objetivo desenvolver, implementar e coordenar a nível europeu 
uma infraestrutura de simulação quântica (QS) estabelecida entre mais de 100 unidades 
quânticas que interajam entre si, as quais devem ser acessíveis pela cloud. 
 
ERC-2020-ADG 
Candidaturas abertas até 26 de agosto de 2020 
Estão abertas as candidaturas no âmbito do Conselho de Investigação Europeu para o 
apoio a investigadores experientes com uma carreira comprovadamente excelente nos 
últimos 10 anos, capazes de demonstrar a ambição, viabilidade e grau de inovação das 
suas propostas científicas. 
 
H2020-SU-AI-2020  
Candidaturas abertas até 27 de agosto de 2020 
Estão abertas as candidaturas no âmbito da convocatória dedicada à inteligência artificial 
e segurança, para o apoio ao desenvolvimento de um roteiro de investigação sobre 
Inteligência Artificial na aplicação da lei, para o desenvolvimento de tecnologias, 
ferramentas e soluções de inteligência artificial seguras e resilientes para apoiar a 
aplicação da lei e a proteção do cidadão, assim como para considerar os fatores 
humanos e aspetos éticos, sociais, legais e organizacionais no uso da inteligência artificial 
na aplicação da lei. 
 
 
 

SU-INFRA01-2018-2019-2020  
Candidaturas abertas até 27 de agosto de 2020 
Estão abertas as candidaturas para o desenvolvimento de projetos dedicados à 
prevenção, deteção, resposta e mitigação de ameaças físicas e cibernéticas combinadas 
às infraestruturas críticas na Europa. 
 
H2020-SU-SEC-2018-2019-2020 
Candidaturas abertas até 27 de agosto de 2020 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas à convocatória dedicada à 
segurança, para o desenvolvimento de projetos relacionados com os fatores humanos e 
aspetos sociais, sociais e organizacionais das fronteiras e da segurança externa, com 
tecnologias para melhorar a segurança externa e nas fronteiras, as tecnologias para 
socorristas, os fatores humanos e aspetos sociais, sociais e organizacionais para resolver 
problemas no combate ao crime e ao terrorismo, entre outros. 
 
Epidemics-EICPrize-2020  
Candidaturas abertas até 1 de setembro de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o desenvolvimento de um 
protótipo de sistema de aviso prévio e com potencial de escala, confiável e rentável para 
prever e monitorizar doenças transmitidas por vetores, com o objetivo de contribuir para 
a prevenção de surtos e mitigação do seu impacto, tal como para o apoio a esforços 
correntes de eliminação.  
 
H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 
Candidaturas abertas até 1 de setembro de 2020 
Está a decorrer o período para a apresentação de candidaturas à convocatória dedicada 
à construção de um futuro resiliente e com baixo teor em carbono, para o 
desenvolvimento de projetos relacionados com os aspetos das Ciências Sociais e 
Humanas (SSH) da Transição de Energia Limpa, o Fórum Europeu de Modelagem da 
Energia e do Clima (2020-2024), a conversão industrial de calor em energia (resíduos), a 
produção industrial de baixo carbono usando CCUS, entre outros tópicos. 
 
H2020-BBI-JTI-2020  
Candidaturas abertas até 3 de setembro de 2020 
Foi publicada a convocatória para apresentação de candidaturas às ações de 
investigação e inovação, de inovação e de coordenação e suporte no âmbito do Bio-
based Industries Joint Undertaking (BBI JU). 
 
H2020-MSCA-IF-2020  
Candidaturas abertas até 9 de setembro de 2020 
Estão abertas as candidaturas para as Bolsas Individuais das ações Marie Curie, que têm 
por objetivo aumentar o potencial criativo e inovador de investigadores experientes que 
pretendam diversificar as suas competências individuais através de formação avançada, 
mobilidade internacional e intersetorial. 
 
H2020-WF-2018-2020 
Candidaturas abertas até 9 de setembro de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para Bolsas Widening no âmbito 
das ações Marie Skłodowska-Curie, com o objetivo de disseminar a excelência e colmatar 
a lacuna de investigação e inovação ainda evidente na Europa. 
 
H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 
Candidaturas abertas até 10 de setembro de 2020 
Estão abertas as candidaturas no âmbito da convocatória para a construção de um 
futuro resiliente e com baixo teor em carbono, para o desenvolvimento de projetos 
dedicados ao financiamento de investimentos em eficiência energética, à realização de 
mesas redondas nacionais para implementar a iniciativa Smart Finance for Smart 
Buildings, a permitir a próxima geração de serviços inteligentes de energia, valorizando a 
eficiência e a flexibilidade de energia pelo lado da procura, assim como à avaliação e 
certificação de desempenho energético de última geração. 
 
 

EuroHPC-2020-01-a 
Candidaturas abertas até 15 de setembro de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o desenvolvimento de 
pilotos avançados em ambiente pré-operacional que demonstrem a integração de 
tecnologias europeias em sistemas supercomputacionais. 
 
EIC-mutuallearning-2020 
Candidaturas abertas até 22 de setembro de 2020 
Estão abertas as candidaturas para o desenvolvimento de projetos de aprendizagem em 
colaboração, que tenham por objetivo desenvolver ferramentas e recursos comuns para 
esquemas nacionais e regionais de apoio a projetos de inovação de start-ups e PMEs, 
melhorando a cooperação entre agências de inovação do ecossistema europeu de 
inovação. 
 
H2020-JTI-IMI2-2020-22-single-stage  
Candidaturas abertas até 29 de setembro de 2020 
Estão abertas as candidaturas para a maximização do impacto dos objetivos e 
prioridades científicas da Iniciativa Tecnológica Conjunta sobre Medicamentos 
Inovadores, por via do apoio às atividades de investigação de consórcios com potencial 
demonstrado no desenvolvimento da sua ação inicial. 
 
IMI2-2020-23 
Candidaturas abertas até 29 de setembro de 2020 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas à Iniciativa Tecnológica 
Conjunta sobre Medicamentos Inovadores para o desenvolvimento de projetos de 
devolução de dados de ensaios clínicos para estudar participantes no âmbito de um 
referencial ético e de proteção de dados, para o desenvolvimento de uma plataforma 
que promova descoberta e validação de biomarcadores para apoiar o desenvolvimento 
de terapêuticas para doenças neurodegenerativas, para o tratamento adequado a 
pacientes com tumores sólidos através de ferramentas de Inteligência Artificial, entre 
outros tópicos. 
 
H2020-MSCA-COFUND-2020  
Candidaturas abertas até 29 de setembro de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o cofinanciamento de 
programas regionais, nacionais e internacionais de promoção da excelência na formação, 
mobilidade e desenvolvimento de carreira de investigadores, divulgando as melhores 
práticas das ações Marie Skłodowska-Curie. 
 
EIC-SMEInst-2018-2020 
Candidaturas abertas até 7 de outubro de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para a opção de financiamento 
combinado do SME Instrument, estando a componente de subvenção limitada a 2,5 
milhões de euros, a combinar com uma componente de capital até 15 milhões de euros. 
 
FETOPEN-03-2018-2019-2020   
Candidaturas abertas até 14 de outubro de 2020 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas à convocatória dedicada 
às Tecnologias Futuras e Emergentes (FET), para o desenvolvimento de plataformas de 
inovação que visem transformar projetos anteriormente financiados por este mecanismo 
(FET) em inovações sociais e económicas.  
 
EIC-FTI-2018-2020 
Candidaturas abertas até 27 de outubro de 2020 
Estão abertas as candidaturas ao Fast Track to Innovation para propostas de ações de 
inovação ligadas a qualquer área de tecnologia, entre consórcios inovadores na Europa. 
 
INNOSUP-08-2020 
Candidaturas abertas até 1 de dezembro de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para a assistência e formação a 
PMEs na área da manufatura avançada, com o objetivo de reforçar a competitividade 
das empresas industriais europeias deste setor. 
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H2020-BATTERIES-EICPRIZE-2018  
Candidaturas abertas até 17 de dezembro de 2020 
Está aberta a convocatória para apresentação de candidaturas ao prémio do Horizonte 
2020 dedicado às baterias inovadoras para carros elétricos, com o objetivo de apoiar o 
desenvolvimento de novos materiais e compostos que utilizem materiais de baixo custo, 
sustentáveis e abundantes na Europa. 
 
Sunfuel-EICPrize-2021 
Candidaturas abertas até 3 de fevereiro de 2021 
Estão abertas as candidaturas ao prémio Horizon para o desenvolvimento de um 
protótipo totalmente funcional de um sistema baseado em fotossíntese artificial capaz 
de produzir um combustível sintético utilizável. 
 
H2020-SPACE-EICPRIZE-2019   
Candidaturas abertas até 1 de junho de 2021 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas ao prémio do Conselho 
Europeu de Inovação para lançamentos espaciais de baixo custo, através do 
desenvolvimento de soluções sem dependência tecnológica para o lançamento de 
satélites leves ao nível da órbita terrestre baixa (LEO). 
 

COSME 
 

COS-PPOUT-2020-2-03  
Candidaturas abertas até 15 de setembro de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o apoio às pequenas e 
médias empresas Europeias e promoção do seu acesso aos contratos públicos nos países 
não pertencentes à União, mas com os quais a União tenha assinado acordos relevantes 
nessa área. 
 

3º PROGRAMA DE SAÚDE 
 

PJ-02-2020  
Candidaturas abertas até 6 de agosto de 2020 
Estão abertas as candidaturas para o 3º Programa de Saúde da Comissão Europeia, para 
o desenvolvimento de projetos de análise e mapeamento das iniciativas de contratação 
pública em cuidados de saúde na Europa. 
 
PJ-03-2020 
Candidaturas abertas até 6 de agosto de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o apoio ao investimento em 
saúde, através da identificação dos investimentos previstos na área da saúde para o 
próximo período de programação dos instrumentos afetos à Política de Coesão da União 
Europeia, de modo a mapear necessidades e os recursos já existentes. 
 
PJ-04-2020 
Candidaturas abertas até 6 de agosto de 2020 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas à convocatória dedicada ao 
apoio à implementação de boas práticas no domínio da saúde mental, mais 
concretamente, para a transferência e disseminação da iniciativa 'iFightDepression' da 
Aliança Europeia contra a Depressão. 
 
PJ-05-2020 
Candidaturas abertas até 6 de agosto de 2020 
Candidaturas abertas para o apoio à implementação de boas práticas no domínio da 
saúde mental, mais concretamente, para a transferência e disseminação da iniciativa 
'Casas Primeiro Portugal', que se dedica a proporcionar o acesso imediato a uma 
habitação individualizada para pessoas que se encontrem a viver na rua na cidade de 
Lisboa, com problemas de saúde mental. 
 
PJ-06-2020 
Candidaturas abertas até 6 de agosto de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o apoio aos Estados-
Membros na redução da transmissão e dos surtos de doenças evitáveis por vacinas, 
aumentando a aceitação da vacinação entre os migrantes recém-chegados. 

PJ-07-2020 
Candidaturas abertas até 6 de agosto de 2020 
Estão abertas as candidaturas para o desenvolvimento de projetos de promoção 
da vacinação junto de grupos socialmente excluídos, desfavorecidos, isolados e de difícil 
acesso na população. 
 
PJ-08-2020  
Candidaturas abertas até 6 de agosto de 2020 
Candidaturas abertas para o desenvolvimento de projetos que visem o envolvimento de 
agentes e partes interessadas na promoção da cooperação reforçada contra doenças 
evitáveis por vacinação.  
 
PJ-01-2020-1  
Candidaturas abertas até 6 de agosto de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas dedicado à prestação de apoio 
aos Estados Membros para projetar e implementar as suas políticas relacionadas com a 
retenção da força de trabalho no setor da saúde. 
 
PJ-01-2020-2  
Candidaturas abertas até 6 de agosto de 2020 
Candidaturas abertas no âmbito da convocatória dedicada ao apoio a reformas no 
âmbito da força de trabalho do setor da saúde, para projetos relacionados com desertos 
médicos regionais. 
 
PJ-01-2020-3 
Candidaturas abertas até 6 de agosto de 2020 
Estão abertas as candidaturas no âmbito da convocatória para o apoio a reformas para a 
força de trabalho do setor da saúde, para a promoção de iniciativas de troca de tarefas 
entre profissionais. 
 

MECANISMO INTERLIGAR A EUROPA 
 

CEF Transport Blending Facility 2019  
Candidaturas abertas até 28 de agosto de 2020  
Estão abertas as candidaturas para a última data de cut-off da convocatória dedicada aos 
transportes, para projetos de desenvolvimento de sistemas europeus de gestão de 
tráfego ferroviário (ERTMS) e desenvolvimento de combustíveis alternativos. 
 
NOVO 
CEF-TC-2020-3 – EU Student eCard Core Service Platform 
Candidaturas abertas até 1 de novembro de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas no âmbito da Iniciativa Cartão 
Europeu de Estudante, para o apoio a projetos que visem a promoção da mobilidade dos 
estudantes em toda a Europa, garantindo o fácil acesso a serviços eletrónicos o 
intercâmbio eletrónico seguro e transfronteiriço de documentos académicos. 
 
CEF-TC-2020-2 – BRIS  
Candidaturas abertas até 5 de novembro de 2020 
Estão abertas as candidaturas ao Mecanismo Interligar a Europa (CEF), no âmbito do 
Sistema de Interconexão dos registos de empresas (BRIS), para o apoio a sistemas de 
informação que estabeleçam a interconexão dos registos centrais, comerciais e de 
empresas em todos os Estados-Membros da União Europeia e do Espaço Económico 
Europeu. 
 
CEF-TC-2020-2 – Cybersecurity 
Candidaturas abertas até 5 de novembro de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para a capacitação dos Estados 
Membros em matéria de cibersegurança, assim como para a cooperação, com o objetivo 
de promover a implementação efetiva da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à segurança de redes e informação em toda a União. 
 
 
 

CEF-TC-2020-2 – eArchiving 
Candidaturas abertas até 5 de novembro de 2020 
Estão abertas as candidaturas à convocatória do Mecanismo Interligar a Europa dedicada 
ao arquivo eletrónico, para a capacitação e apoio aos agentes responsáveis pela recolha 
e criação de dados, pelo desenvolvimento de software e arquivos digitais, com o objetivo 
de responder ao desafio da gestão e reutilização de dados no curto, médio e longo 
prazo, de forma sustentável, autêntica e económica. 
 
CEF-TC-2020-2 – eHealth 
Candidaturas abertas até 5 de novembro de 2020 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas para o apoio a projetos de 
apoio às redes Europeias de referência (ERN), incluindo atividades de apoio tecnológico, 
de recolhe e validação de dados, de formação e aprendizagem, assim como outras 
atividades que visem o seu desenvolvimento. 
 
CEF-TC-2020-2 – eProcurement 
Candidaturas abertas até 5 de novembro de 2020 
Foi publicada a convocatória para apresentação de candidaturas que visem o 
desenvolvimento de projetos e serviços genéricos que visem apoiar e melhorar os 
processos de contratação pública por meios eletrónicos no contexto da União Europeia. 
 
CEF-TC-2020-2 – European Digital Media Observatory 
Candidaturas abertas até 5 de novembro de 2020 
Estão abertas as candidaturas para o desenvolvimento de projetos no contexto do 
Observatório Europeu dos Meios de Comunicação Digitais, com o objetivo de criar polos 
de investigação dedicada ao tema da desinformação através dos meios digitais. 
 
CEF-TC-2020-2 – European Platform for Digital Skills and Jobs 
Candidaturas abertas até 5 de novembro de 2020 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas para desenvolvimento de 
serviços genéricos em contexto nacional, no âmbito da Plataforma Europeia para as 
competências e emprego digitais, com o objetivo de apoiar a interconexão das 
infraestruturas das Digital Skills and Jobs National Coalitions (INCoDe2030 em Portugal), 
assegurando a interoperabilidade à componente transnacional. 
 
CEF-TC-2020-2 – Public Open Data 
Candidaturas abertas até 5 de novembro de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o desenvolvimento de 
serviços transfronteiriços ou cruzados, que tenham por base a informação acessível e 
disponível no Portal Europeu de Dados em combinação com outras fontes de 
informação. 
 

FUNDO DE INVESTIGAÇÃO DO CARVÃO E DO AÇO 
 

RFCS-01-2020  
Candidaturas abertas até 15 de setembro de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o desenvolvimento de 
projetos de investigação sobre o carvão, considerando a necessidade de desenvolver um 
setor energético amplamente baseado em energias renováveis e reconhecendo a 
vulnerabilidade das regiões e setores mais afetados pela transição que dependem de 
combustíveis fósseis ou processos intensivos em carbono, com o objetivo de proteger os 
cidadãos e trabalhadores mais vulneráveis a esta transição, através de programas de 

requalificação para outros empregos em novos setores económicos. 
 
RFCS-02-2020 
Candidaturas abertas até 15 de setembro de 2020 
Estão abertas as candidaturas para o desenvolvimento de projetos de investigação e 
desenvolvimento tecnológico do aço, considerando que as indústrias intensivas em 
energia, como o aço, são indispensáveis à economia da Europa, uma vez que fornecem 
várias cadeias de valor relevantes, com o objetivo principal de descarbonizar e 
modernizar o setor até 2030. 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/batteries-eicprize-2018;freeTextSearchKeyword=prize;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sunfuel-eicprize-2021;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/space-eicprize-2019.html
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-ppout-2020-2-03-public-procurement-outside-eu
https://teletrabalho.ccdrc.pt/f5-w-68747470733a2f2f65616365612e65632e6575726f70612e6575$$/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://teletrabalho.ccdrc.pt/f5-w-68747470733a2f2f65616365612e65632e6575726f70612e6575$$/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-02-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-03-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-04-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-05-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-06-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-07-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-08-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-01-2020-1;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-01-2020-2;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-01-2020-3;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2016-round-2_en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/blending-facility
https://teletrabalho.ccdrc.pt/f5-w-68747470733a2f2f65632e6575726f70612e6575$$/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-EU-student-ecard-CSP
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-bris
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-cybersecurity
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-earchiving
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-ehealth
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-eprocurement
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-edmo
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-digital-skills-jobs-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-public-open-data
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rfcs-01-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rfcs-02-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rfcs-02-2020


 3 

EaSI 
 

VP/2020/007  
Candidaturas abertas até 30 de julho de 2020 
Está a decorrer o prazo de apresentação de candidaturas à convocatória dedicada ao 
destacamento de trabalhadores, com o objetivo de promover a cooperação transnacional 
entre autoridades públicas competentes e outras partes interessadas, assim como de 
aumentar a acessibilidade, a transparência e a qualidade das informações relativas aos 
termos e condições de emprego, dos requisitos administrativos a serem respeitados e das 
práticas existentes nos Estados Membros para monitorizar e fazer cumprir as disposições 
do Diretivas de destacamento de trabalhadores. 
 
VP/2020/008  
Candidaturas abertas até 3 de agosto de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para a promoção do 
envolvimento dos trabalhadores nas empresas, através de qualquer mecanismo, incluindo 
informações, consulta e participação, contribuindo assim para a aplicação da legislação e 
das políticas da UE nesta área e para a adoção e o desenvolvimento de conselhos 
europeus de empresas. 
 
VP/2020/005  
Candidaturas abertas até 24 de agosto de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o apoio às redes europeias 
que assinaram acordos quadro de parceria para o período 2018-2021 e que atuam nas 
áreas de inclusão social e redução da pobreza ou do microfinanciamento e financiamento 
de empresas sociais. 
 
VP/2020/006  
Candidaturas abertas até 24 de agosto de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para as redes da União Europeia 
que assinaram um acordo-quadro de parceria para o período 2018-2021 e que atuam na 
área da promoção dos direitos das pessoas com deficiência. 
 
VP/2020/009 
Candidaturas abertas até 26 de agosto de 2020 
Estão abertas as candidaturas no âmbito da convocatória dedicada à promoção da 
empregabilidade na Europa no contexto da EURES, a rede de cooperação europeia de 
serviços de emprego concebida para facilitar a livre circulação de trabalhadores. 
 
NOVO 
VP/2020/010  
Candidaturas abertas até 15 de outubro de 2020 
Está a decorrer o período para a apresentação de candidaturas para o estabelecimento 
ou o desenvolvimento de organizações que exerçam ou possam assumir a função de 
Centros de competência para inovação social. 
 
NOVO 
VP/2020/003 
Candidaturas abertas até 15 de outubro de 2020 
Foi publicada a convocatória dedicada ao estabelecimento e ao teste de intervenções 
integradas destinadas a apoiar as pessoas em situação vulnerável, através do apoio a 
projetos inovadores e experimentais de nível local e regional, que desenvolvam 
estratégias, mecanismos e serviços abrangentes. 
 

ERASMUS+ 
 

EACEA/10/2020 - European Youth Together 2020 
Candidaturas abertas até 28 de julho de 2020 
Estão abertas as candidaturas no âmbito da iniciativa "European Youth Together", que 
visa criar redes de promoção de parcerias regionais para atividades de intercâmbio, 
formação e colaboração entre organizações de jovens de toda a Europa. 
 
 
 

EUROPA CRIATIVA 
 

EACEA/22/2019: Apoio à distribuição de filmes não nacionais — Sistema automático de 
agentes de distribuição  
Candidaturas abertas até 8 de setembro de 2020 
Foi publicada a convocatória à apresentação de candidaturas dedicada ao apoio à 
distribuição de filmes não nacionais, através do mecanismo de apoio automático a 
distribuidores e agentes de vendas, com o objetivo de incentivar e apoiar a distribuição 
transnacional mais ampla de filmes europeus recentes. 
 
EACEA/22/2019: Apoio à distribuição de filmes não nacionais — Sistema automático de 
agentes de vendas  
Candidaturas abertas até 29 de outubro de 2020 
Estão abertas as candidaturas no âmbito do convite dedicado ao apoio à distribuição de 
filmes não nacionais, para um sistema automático de agentes de vendas, destinado a 
empresas que atuem como agentes de vendas europeus e que atuem como agentes 
intermediários de produtores, especializadas na exploração comercial de filmes através 
da comercialização e do licenciamento de filmes a distribuidores ou a outros 
compradores para países estrangeiros. 
 

EUROPA PARA OS CIDADÃOS 
 

EFC-CIV-2020 - Civil Society Projects 2020 
Candidaturas abertas até 1 de setembro de 2020 
Estão abertas as candidaturas para o desenvolvimento de projetos no domínio da 
Sociedade civil, que deverão consistir em estimular e organizar a reflexão, debates ou 
outras atividades relacionadas com os temas prioritários plurianuais do Programa e 
propor soluções práticas, através de parcerias e redes transnacionais envolvendo 
diretamente os cidadãos. 
 
EFC-NT-2020 - Network of Towns 2020  
Candidaturas abertas até 1 de setembro de 2020 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas para as redes de cidades, no 
contexto da vertente dedicada ao compromisso democrático e participação cívica na 
União Europeia. 
 
EFC-TT-2020 – Town Twinning 2020 
Candidaturas abertas até 1 de setembro de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o desenvolvimento de 
projetos que visem a promoção de encontros de cidadãos de municípios geminados 
visando o debate das questões da agenda europeia e promover oportunidades de 
participa. 
 

CONSUMIDORES 2020 
 

CONS-CPC-2020   
Candidaturas abertas até 30 de julho de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o desenvolvimento de 
projetos de cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da 
legislação de defesa do consumidor. 
 
CONS-ADR-2020 
Candidaturas abertas até 30 de julho de 2020 
Estão abertas as candidaturas no âmbito da convocatória dedicada à promoção do 
acesso dos consumidores a esquemas alternativos de resolução de disputas em 
conformidade com a Diretiva 2013/11 / UE, inclusive através de medidas para 
consumidores vulneráveis, criando redes de entidades nacionais de resolução alternativa 
de litígios, promovendo atividades de monitorização no seu funcionamento e a eficácia 
dos mecanismos de resolução de disputas. 
 
 
 
 
 
 

EEA GRANTS 
 

Concurso FBR #1    
Candidaturas abertas até 31 de dezembro de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas ao Fundo de Relações Bilaterais, 
com o objetivo de financiar iniciativas bilaterais em todas as áreas que contribuam para 
o fortalecimento das relações entre Portugal e a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega. 
 
Iniciativas de Cooperação Bilateral  
Candidaturas abertas até 30 de junho de 2023 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas às Iniciativas de 
Cooperação Bilateral, as quais devem fortalecer as relações bilaterais com os países 
financiadores (Islândia, Liechtenstein e Noruega) e enquadrar-se nos objetivos gerais do 
Programa Cidadãos Ativ@s. 
 

OUTROS 
 

LANGEQ-2020 
Candidaturas abertas até 29 de julho de 2020 
Foi publicada a convocatória para projetos piloto e ações preparatórias dedicadas ao 
desenvolvimento de uma agenda estratégica de investigação, inovação e 
desenvolvimento de um roteiro para alcançar a igualdade total ao nível da linguagem 
digital na Europa até 2030. 
 
NOVO 
PPPA-AIPC-2020 
Candidaturas abertas até 18 de agosto de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para projetos de 
desenvolvimento de tecnologias baseadas em Inteligência Artificial para diagnóstico e 
tratamento do cancro pediátrico. 
 
AAL - Healthy ageing with the support of digital solutions - 2020   
Candidaturas abertas até 24 de agosto de 2020 
Estão abertas as candidaturas no âmbito da nova convocatória do Programa de 
investigação e desenvolvimento "Envelhecimento ativo, vida autónoma e assistida" para 
o desenvolvimento de projetos que visem acelerar o desenvolvimento e a utilização de 
soluções inovadoras e acessíveis baseadas nas TIC ao serviço de um envelhecimento 
ativo e saudável em casa, na comunidade ou no trabalho, incluindo aplicações relativas a 
cuidados de saúde e assistência social. 
 
ISFP-2019-AG-THB 
Candidaturas abertas até 27 de agosto de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de propostas de ação conjunta contra o tráfico 
de seres humanos, abordando a cultura da impunidade, através do envolvimento de 
entidades judiciais e outras autoridades, bem como a sociedade civil no combate a 
negócios financeiros criminosos relacionados com o tráfico humano, bem como para 
iniciativas de prevenção, incluindo a redução da procura por tráfico, através de 
abordagens multidisciplinares. 
 
SIMPLE-CRISIS-2020 
Candidaturas abertas até 27 de agosto de 2020 
Está a decorrer o prazo para apresentação de candidaturas ao mecanismo simples de 
informação e promoção dos produtos agrícolas da União, que tem por objetivo 
aumentar a competitividade do setor agrícola da União e reestabelecer as condições 
normais de mercado após o impacto da Covid19 nos mercados. 
 
MULTI-CRISIS-2020 
Candidaturas abertas até 27 de agosto de 2020 
Está a decorrer o prazo para apresentação de candidaturas ao mecanismo multi de 
informação e promoção dos produtos agrícolas da União, que tem por objetivo 
aumentar a competitividade do setor agrícola da União e reestabelecer as condições 
normais de mercado após o impacto da Covid19 nos mercados. 
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EIT Raw Materials - Start-up and SME Booster Call 2020    
Candidaturas abertas até 4 de setembro de 2020 
Estão abertas as candidaturas no âmbito da EIT Raw Materials para o apoio a start-ups e 
a PMEs capazes de desenvolver produtos ou serviços inovadores que possam ter 
impacto no setor das matérias primas. 
 
CNECT/(2020)3287942 
Candidaturas abertas até 15 de setembro de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o desenvolvimento de 
projetos de cooperação entre entidades e meios de comunicação para melhoria da 
curadoria, circulação e divulgação de conteúdos noticiosos e programação informativa 
através de uma ou várias plataformas europeias de vídeo on demand. 
 
Connect/2020/3205093 
Candidaturas abertas até 15 de setembro de 2020 
Estão abertas as candidaturas para o desenvolvimento de Projetos Piloto no domínio da 
Mobilidade urbana inteligente através da utilização de veículos autónomos, com o 
objetivo de apoiar as cidades da União Europeia a testar os benefícios da mobilidade 
inteligente e autónoma e o respetivo valor acrescentado para a vida quotidiana dos seus 
cidadãos. 
 
VTHPA-2020  
Candidaturas abertas até 17 de setembro de 2020 
Estão abertas as candidaturas para o apoio a equipas de voluntários no âmbito do Corpo 
Europeu de Solidariedade em áreas altamente prioritárias, como os desafios ambientais 
e climáticos, a promoção de sociedades inclusivas, ou a promoção da saúde mental e o 
bem-estar. 
 
JPICH - Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies – 
2020  
Candidaturas abertas até 22 de setembro de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas no âmbito da Iniciativa de 
Programação Conjunta em Património Cultural e Mudança Global (JPI CH), para o apoio 
ao desenvolvimento de projetos dedicados ao tópico das sociedades em mudança. 
 
ISFP-2020-AG-PROTECT 
Candidaturas abertas até 24 de setembro de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para financiar projetos na área 
da proteção de espaços públicos, com o apoio do Fundo de Segurança Interna - Polícia, 
alinhados com o Plano de ação para apoiar a proteção dos espaços públicos (COM (2017) 
612). 
 
JPI - URBAN EUROPE - Positive Energy Districts and Neighbourhoods – 2020 
Candidaturas abertas até 24 de setembro de 2020 
Estão abertas as candidaturas no âmbito da convocatória da Iniciativa de Programação 
Conjunta Urban Europe para o tópico dos Distritos de Energia Positiva, para a criação de 
uma comunidade transdisciplinar e intersetorial dedicada à promoção da transição 
energética no contexto urbano. 
 
ED-PT-2020 
Candidaturas abertas até 15 de outubro de 2020 
Estão abertas as candidaturas para a seleção de parceiros para operacionalizar um 
EUROPE DIRECT em 2021-2025, que se assuma como um espaço de diálogo pró-ativo e 
contínuo com os cidadãos para promover o espaço Europeu, permitindo que os cidadãos 
possam fazer escolhas informadas sobre o futuro da União Europeia participando 
plenamente no processo democrático europeu. 
 
 
 
 
 
 

InnovFund-LSC-2020-two-stage 
Candidaturas abertas até 29 de outubro de 2020 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para projetos que visem o 
desenvolvimento de tecnologias e processos com baixo teor em carbono em todos os 
setores cobertos pela Diretiva 2003/87/CE, relativa à criação de um regime de comércio 
de licenças de emissão de gases com efeito de estufa. 
 
EDIDP-2019-2020  
Candidaturas abertas até 1 de dezembro de 2020 
Estão abertas as candidaturas aos múltiplos tópicos do Programa Europeu de 
Desenvolvimento Industrial no domínio da Defesa, destinado a apoiar a competitividade 
e a capacidade inovadora da indústria de defesa da UE, para o desenvolvimento de 
projetos dedicados às capacidades de combate no solo, aos recursos de vigilância 
marítima, à consciência situacional e aos recursos de alerta precoce, aos recursos de 
deteção nuclear biológica radiológica biológica, entre muitos outros. 
 

 
 
Nota: A informação disponibilizada neste Boletim resulta da consulta do portal 
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/iniciativas-comunitarias  
em 20 de JULHO de 2020.  
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