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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 
 

FEAMP 
 

EASME/EMFF/2017/1.2.1.1 
Candidaturas abertas até 19 de janeiro de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de propostas para o desenvolvimento de 
dispositivos de monitorização ambiental de ondas e marés, no âmbito do Fundo Europeu 
dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), dedicadas à recolha de informação 
ambiental sobre o potencial impacto destes dispositivos, assim como para a redução da 
incerteza nos modelos por eles desenvolvidos. 
 
EASME/EMFF/2017/1.2.1.12 
Candidaturas abertas até 28 de fevereiro de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para entidades de natureza 
pública ou privada, ativas no campo da investigação e inovação no contexto da 
«economia azul», com o objetivo de criar condições para acelerar o seu desenvolvimento 
sustentável na Europa, consolidando os esforços e desenvolvimentos recentes nesta 
temática e nos setores que lhe estão associados. 
 
 

 

HORIZONTE 2020 
 

EIC-SMEInst-2018-2020 

Candidaturas abertas até 10 de janeiro de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de propostas no âmbito da segunda fase do 
instrumento PME do Horizonte 2020, para o apoio ao desenvolvimento de ideias 
inovadoras e de excelência, orientadas para novos mercados, por pequenas e médias 
empresas europeias. 
 
ERC-2018-PoC  
Candidaturas abertas até 16 de janeiro de 2018 
Estão abertas as candidaturas no âmbito do Conselho Europeu de Investigação (ERC), 
para o desenvolvimento de projetos de prova de conceito, que visem maximizar o valor 
da investigação de excelência através do apoio a atividades de verificação do potencial 
inovador de ideias decorrentes de projetos anteriormente financiados pelo ERC. 
 
H2020-MSCA-ITN-2018 
Candidaturas abertas até 17 de janeiro de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para a criação de Redes de 
Formação Inovadora, no âmbito das Ações Marie Curie do Horizonte 2020, com o 
objetivo de formar uma nova geração de investigadores, capazes de responder aos 
desafios correntes e futuros, de converter conhecimento e ideias em produtos e serviços 
para benefício económico e social, através do envolvimento de universidades, centros de 
investigação, infraestruturas de investigação, empresas e outros agentes 

socioeconómicos.  

H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020    
Candidaturas abertas até 23 de janeiro de 2018 
Estão abertas as candidaturas aos diferentes tópicos mobilizados pela convocatória para 
a sustentabilidade industrial, para o desenvolvimento de projetos que visem a produção 
de materiais de plástico inteligente com propriedades recicláveis, materiais para futuras 
baterias de veículos de alto desempenho, para soluções inovadoras e acessíveis de 

conservação preventiva da herança cultural, entre outros.  
 
H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020    
Candidaturas abertas até 23 de janeiro de 2018 
Estão abertas as candidaturas aos diferentes tópicos mobilizados pela convocatória para 
a sustentabilidade industrial, para o desenvolvimento de projetos que visem criar as 
bases da indústria de amanhã, promovendo a criação de postos de trabalho e o 
crescimento na Europa, através de um ecossistema de inovação para o desenvolvimento 
de materiais avançados e nanotecnologias. 
 
H2020-CLEANAIR-2015  
Candidaturas abertas até 23 de janeiro de 2018 
Decorre a partir de 26 de janeiro de 2017 o período para apresentação de candidaturas 
no âmbito do prémio Horizon a atribuir à pessoa ou equipa que mais efetivamente 
aborde o desafio de desenvolvimento inovador de soluções baseadas em materiais a 
partir das quais seja possível resolver os problemas da matéria particulada (PM), o 
poluente com maior impacto na saúde dos cidadãos. 
 
H2020-LC-SC3-2018-2019-2020   
Candidaturas abertas até 31 de janeiro de 2018 
Abertas as candidaturas para o desenvolvimento de ações de suporte na preparação de 
uma atividade de programação conjunta, o desenvolvimento de soluções para reduzir o 
custo e aumentar o desempenho das tecnologias e de um sistema integrado de energia 
renovável à escala de construção, no âmbito da convocatória dedicada à construção de 
um futuro resiliente às alterações climáticas e de baixo carbono, com energia segura, 
limpa e eficiente.  
 
NOVO  
H2020-ICT-2018-2020 
Candidaturas abertas até 31 de janeiro de 2018 
Estão abertas as candidaturas ao Horizonte 2020, no âmbito da convocatória temática 
das tecnologias de informação e comunicação, para os tópicos dedicados à 
implementação de tecnologias de 5ª geração (5G) na Europa, através de instalações end-
to-end, assim como para a colaboração entre a União Europeia e a China nesta temática.  
 
SC1-BHC-15-2018  
Candidaturas abertas até 6 de fevereiro de 2018 
Aberta as candidaturas ao tópico dedicado a novos agentes anti-infeciosos para 
prevenção e/ou tratamento de doenças infeciosas negligenciadas, no âmbito da 
convocatória para melhor saúde e cuidados, crescimento económico e sistemas de saúde 
sustentáveis. 
 
EIC-SMEInst-2018-2020  
Candidaturas abertas até 8 de fevereiro de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de propostas no âmbito da primeira fase do 
instrumento PME do Horizonte 2020, para o apoio ao desenvolvimento de ideias 
inovadoras orientadas para novos mercados, por pequenas e médias empresas 
europeias de excelência. 
 
H2020-RUR-2018-2020    
Candidaturas abertas até 13 de fevereiro de 2018 
Estão abertas as candidaturas aos diferentes tópicos mobilizados pela convocatória do 
Horizonte 2020 dedicada ao renascimento rural, para o desenvolvimento de projetos 
que visem fechar os ciclos de nutrientes, a construção de políticas rurais de longo prazo, 

o desenvolvimento de soluções e ferramentas digitais para a modernização da Política 
Agrícola Comum, entre outros. 
 
H2020-LC-SC3-2018-2019-2020  
Candidaturas abertas até 13 de fevereiro de 2018 
Candidaturas abertas no âmbito da convocatória dedicada à construção de um futuro 
resiliente às alterações climáticas e de baixo carbono, com energia segura, limpa e 
eficiente, para o desenvolvimento de projetos dedicados à demonstração de tecnologias 
renováveis de alto desempenho para produção de calor e energia, à demonstração de 
soluções que reduzam significativamente o custo de produção de energia renovável, ao 
desenvolvimento de biocombustíveis de próxima geração, entre outros. 
 
H2020-SFS-2018-2020  
Candidaturas abertas até 13 de fevereiro de 2018 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas aos diferentes tópicos da 
convocatória do Horizonte 2020 para a segurança alimentar sustentável, destinada ao 
apoio a atividades de investigação e inovação relacionadas com a segurança alimentar e 
nutricional, através de abordagens ao sistema alimentar, considerando as ligações entre 
ecossistemas, produção alimentar, cadeia alimentar e saúde e bem-estar dos 
consumidores. 
 
H2020-BG-2018-2020 
Candidaturas abertas até 13 de fevereiro de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas aos diferentes tópicos no âmbito 
do crescimento azul (Blue Growth), com o objetivo de captar de forma sustentável o 
potencial dos recursos dos mares, oceanos e águas interiores para diferentes usos e em 
toda a indústria marinha e marítima, protegendo a biodiversidade e aumentando a 
resiliência climática. 
 
MSCA-NIGHT-2018 
Candidaturas abertas até 14 de fevereiro de 2018 
Candidaturas abertas para o desenvolvimento de atividades de coordenação e suporte 
no âmbito da Noite Europeia dos Investigadores, como evento anual que procura 
aproximar a comunidade de investigadores do público em geral, promovendo a 
sensibilização para a importância e impactos das atividades de inovação e investigação 
na sociedade. 
 
ERC-2018-COG: ERC Consolidator Grant   
Candidaturas abertas até 15 de fevereiro de 2018 
Aberto o período para apresentação de candidaturas para bolsas Consolidator Grant do 
Conselho Europeu de Investigação (ERC), com o objetivo de apoiar investigadores 
principais que se possam encontrar a consolidar a sua equipa ou o seu programa de 
investigação independente e que sejam capazes de demonstrar a ambição, viabilidade e 
natureza inovadora das suas propostas científicas. 
 
H2020-FETFLAG-2018-2020  
Candidaturas abertas até 20 de fevereiro de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para iniciativas emblemáticas no 
contexto das Tecnologias Futuras e Emergentes (FET), em resposta a desafios 
interdisciplinares da ciência e tecnologia, para ações preparatórias e para tecnologia 
quântica. 
 
H2020-EIC-FTI-2018-2020  
Candidaturas abertas até 21 de fevereiro de 2018 
Estão abertas as candidaturas ao Fast Track to Innovation, com o objetivo de prestar um 
esquema aberto e acessível de financiamento através do qual se promovam as ideias 
entre consórcios inovadores de todos os tipos e dimensões na Europa. 
 
H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020  
Candidaturas abertas até 22 de fevereiro de 2018 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas aos diferentes tópicos do 
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convite temático da sustentabilidade industrial, com os objetivos gerais de fortalecer a 
liderança global da indústria europeia na sustentabilidade ambiental, através da 
combinação de tecnologias maduras e disruptivas, contribuindo para um futuro com 
baixo teor de carbono e orientado para a Economia Circular. 
 
H2020-SC5-2018-2019-2020 
Candidaturas abertas até 27 de fevereiro de 2018 
Estão abertas as candidaturas aos diferentes tópicos mobilizados pelo convite orientado 
para as temáticas da Economia Circular e do Desafio Societal 5, dedicado à ação 
climática, ambiente, eficiência de recursos e matérias-primas, alinhados com os 
objetivos do desenvolvimento sustentável, para projetos relacionados com o 
desenvolvimento urbano sustentável, as soluções digitais para a água, entre outros. 
 
H2020-CS2-CFP07-2017-02  
Candidaturas abertas até 27 de fevereiro de 2018 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas aos diversos tópicos 
promovidos na convocatória do JTI-CleanSky2, dedicado ao apoio à investigação, 
desenvolvimento e inovação no setor aeronáutico europeu, com os objetivos gerais de 
acelerar o desenvolvimento de aeronaves mais seguras e eficientes, garantir um 
crescimento sustentável do setor e garantir a liderança da Europa no setor aeronáutico. 
 
INNOSUP-09-2018  
Candidaturas abertas até 28 de fevereiro de 2018 
Abertas as candidaturas no âmbito da convocatória para apoio à inovação das PME, com 
o objetivo específico de desenvolver uma ferramenta de apoio e melhoramento dos 
processos de decisão dos investidores para o financiamento de PME inovadoras com 
grande potencial de crescimento. 
 
H2020-SPACE-2018-2020 
Candidaturas abertas até 6 de março de 2018 
Candidaturas abertas a diferentes tópicos da convocatória para a componente espacial 
do Horizonte 2020, relacionadas com a observação terrestre, o empreendedorismo, 
negócio, divulgação e educação espacial e as tecnologias, ciência e exploração espacial. 
 
H2020-PRIZE-INNOVATION-SOFT-2018  
Candidaturas abertas até 8 de março de 2018 
Candidaturas abertas para o Prémio SOFT Innovation do Horizonte 2020, que pretende 
destacar e premiar a excelência de inovação em investigação de fusão, considerando a 
qualidade dos investigadores e das indústrias envolvidas. 
 
H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020  
Candidaturas abertas até 13 de março de 2018 
Abertas as candidaturas aos diferentes tópicos dinamizados pela convocatória dedicada 
à governação para o futuro, com o objetivo de aprimorar a base de evidências e fornecer 
políticas sólidas e opções tecnológicas para desenvolver estruturas de governação 
adaptadas a vários níveis relevantes, como os direitos sociais na Europa, a confiança, a 
cidadania, a diferenciação na UE, a inovação aberta, entre outros. 
 
H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020 
Candidaturas abertas até 13 de março de 2018 
Candidaturas abertas aos diferentes tópicos mobilizados pela convocatória do Horizonte 
2020 dedicada à migração, com o objetivo de produzir recomendações baseadas em 
evidências para a governação global e europeia da migração de nacionais de países 
terceiros, assim como para soluções inovadoras (incluindo TICE) para a integração de 
migrantes nas sociedades europeias de acolhimento. 
 
H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020  
Candidaturas abertas até 13 de março de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas no âmbito da convocatória 
dedicada às transformações socioeconómicas e culturais no contexto da 4ª revolução 

industrial, num contexto de globalização e digitalização, através da proposta de opções 
políticas alternativas. 
 
INNOSUP-05-2018-2020  
Candidaturas abertas até 15 de março de 2018 
Abertas as candidaturas no âmbito da convocatória para apoio à inovação das PME, com 
o objetivo específico de promover metodologias e um ambiente de aprendizagem por 
pares no contexto de agências de inovação, procurando assim contribuir para a 
promoção da transferência de boas práticas entre estruturas de apoio às PME. 
 
NOVO  
H2020-MSCA-RISE-2018 
Candidaturas abertas até 21 de março de 2018 
Foi publicada a convocatória para apresentação de candidaturas no âmbito das ações 
Marie Curie, dedicada aos mecanismos de intercâmbio internacional e intersetorial de 
pessoal de investigação (RISE), de modo a promover a partilha de conhecimento e ideias 
entre a investigação e o mercado. 
 
H2020-INFRAEDI-2018-2020     
Candidaturas abertas até 22 de março de 2018 
Foi publicada a convocatória do Horizonte 2020 dedicada à criação de uma European 
Data Infrastructure (EDI), capaz de oferecer serviços de computação, de dados e de 
conectividade rápida de alto desempenho, para o apoio a infraestruturas e serviços de 
computação (PRACE), para o apoio a centros de excelência e aos modelos de 
governação. 
 
NOVO  
H2020-INFRAEOSC-2018-2020 
Candidaturas abertas até 22 de março de 2018 
Está a decorrer o prazo para apresentação de candidaturas à convocatória do Horizonte 
2020 dedicada à implementação da nuvem para ciência aberta europeia (EOSC), para os 
tópicos especificamente dedicados ao acesso a serviços comerciais através do hub EOSC, 
assim como para a ligação entre infraestruturas ESFRI através de projetos na modalidade 
de cluster. 
 
NOVO  
H2020-FETPROACT-2018-2020 
Candidaturas abertas até 22 de março de 2018 
Estão abertas as candidaturas à convocatória para as tecnologias futuras e emergentes 
do Horizonte 2020, no âmbito do FET Proactive, nos tópicos dedicados às comunidades e 
paradigmas emergentes, assim como para a capacitação da comunidade em tecnologias 
de computação neuromórficas. 
 
NOVO  
INFRADEV-03-2018-2019 
Candidaturas abertas até 22 de março de 2018 
Candidaturas abertas para o tópico especificamente dedicado ao apoio individual a 
novas infraestruturas de investigação, ESFRI e outras infraestruturas de investigação de 
interesse europeu, com modelo de governação estabelecido e estrutura jurídica, 
nomeadamente, no contexto do ERIC, ou de outra qualquer estrutura adequada com 
participação internacional.  
 
NOVO  
INFRAIA-01-2018-2019  
Candidaturas abertas até 22 de março de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas ao tópico dedicado a atividades 
de integração de comunidades avançadas, no âmbito da convocatória para a integração 
e a abertura de infraestruturas de investigação de interesse aos investigadores europeus 
(académicos ou da indústria), garantindo a sua utilização ótima e o desenvolvimento 
conjunto. 
 

NOVO  
INFRASUPP-01-2018-2019 
Candidaturas abertas até 22 de março de 2018 
Abertas as candidaturas para o desenvolvimento de projetos que visem o apoio às 
políticas e à cooperação internacional no âmbito das infraestruturas de investigação 
europeias, com o objetivo de criar condições para o investimento eficiente e otimizar a 
utilização dessas infraestruturas. 
 
INNOSUP-06-2018 
Candidaturas abertas até 27 de março de 2018 
Abertas as candidaturas no âmbito da convocatória para apoio à inovação das PME, 
especificamente dedicados à experimentação por parte de agências de inovação, de 
maneira a promover esquemas piloto inovadores de apoio a novos desafios 
empresariais, com potencial de disseminação. 
 
H2020-LC-SC3-2018-2019-2020   
Candidaturas abertas até 5 de abril de 2018 
Foi publicada a convocatória dedicada à construção de um futuro resiliente às alterações 
climáticas e de baixo carbono, com energia segura, limpa e eficiente, para os tópicos 
relacionados com as cidades e comunidades inteligentes, a demonstração da viabilidade 
de biocombustíveis avançados em instalações industriais existentes, entre outros. 
 
H2020-SWAFS-2018-2020  
Candidaturas abertas até 10 de abril de 2018 
Estão abertas as candidaturas aos diversos tópicos mobilizados pela convocatória com a 
temática da ciência com e para a sociedade, para o desenvolvimento de projetos 
relacionados com métodos inovadores para a educação de ética e integridade na 
investigação, para a educação de ciência, para o apoio a organizações de investigação na 
implementação da igualdade de género, entre outros. 
 
FETOPEN-02-2018 
Candidaturas abertas até 11 de abril de 2018 
Candidaturas abertas à convocatória FET-Open para o financiamento de ideias novas, 
radicais e com risco elevado, para o tópico dedicado ao desenvolvimento de ações de 
coordenação e suporte, a serem desenvolvidas por agentes relevantes no campo da 
investigação. 
 
INNOSUP-01-2018-2020   
Candidaturas abertas até 12 de abril de 2018 
Candidaturas abertas no âmbito da convocatória para um melhor apoio à inovação das 
PME, para o tópico especificamente dedicado ao desenvolvimento de uma visão 
estratégica para a criação de cadeias de valor industriais intersectoriais na Europa. 
 
NOVO  
H2020-ICT-2018-2020 
Candidaturas abertas até 17 de abril de 2018 
Estão abertas as candidaturas ao Horizonte 2020, no âmbito da convocatória temática 
das tecnologias de informação e comunicação, para os tópicos especificamente 
dedicados aos aparelhos flexíveis e possíveis de usar, às tecnologias de software, aos 
sistemas eletrónicos e inteligentes (ESS), à Internet das coisas, à inteligência artificial, à 
Internet de próxima geração, entre outros.  
 
FETFLAG-02-2018 
Candidaturas abertas até 17 de abril de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para iniciativas emblemáticas no 
contexto das Tecnologias Futuras e Emergentes (FET), em resposta a desafios 
interdisciplinares da ciência e tecnologia, para a ação de cofinanciamento ERA-NET. 
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NOVO  
H2020-DT-2018-2020   
Candidaturas abertas até 17 de abril de 2018 
Abertas as candidaturas a alguns dos tópicos da convocatória para a digitalização e 
transformação da indústria e dos serviços europeus, especificamente dedicados 
a hubs de inovação digital na área da robótica, a atividades de coordenação e suporte 
para redes de hubs de inovação digital e para plataformas de manufatura digital para 
fábricas inteligentes. 
 
H2020-SC1-BHC-2018-2020  
Candidaturas abertas até 18 de abril de 2018 
Estão abertas as candidaturas no âmbito da convocatória para melhor saúde e cuidados, 
crescimento económico e sistemas de saúde sustentáveis, para os tópicos dedicados a 
plataformas de inovação para terapias avançadas do futuro, para o aproveitamento de 
resultados de trabalhos de investigação para mecanismos personalizados de diagnóstico, 
prevenção e tratamento de doenças, entre outros. 
 
H2020-LC-SC3-2018-2019-2020  
Candidaturas abertas até 19 de abril de 2018 
Abertas as candidaturas aos tópicos da convocatória dedicada à construção de um futuro 
resiliente às alterações climáticas e de baixo carbono, com energia segura, limpa e 
eficiente, dedicados à inovação disruptiva em tecnologias de energia limpa e para o 
apoio a fóruns setoriais. 
 
H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020  
Candidaturas abertas até 24 de abril de 2018 
Estão abertas as candidaturas aos tópicos mobilizados pela convocatória do Horizonte 
2020 dedicada a soluções digitais de confiança e cibersegurança no domínio dos 
cuidados de saúde, especificamente dedicados a mecanismos de avaliação e redução dos 
riscos em hospitais relacionados com a proteção de dados, privacidade e infraestruturas 
e a sensibilização para a cibersegurança em hospitais. 
 
H2020-INNOSUP-2018-2020   
Candidaturas abertas até 15 de maio de 2018 
Abertas as candidaturas no âmbito da convocatória para apoio à inovação das PME, 
dedicadas ao Blockchain e às tecnologias de contabilidade distribuída para pequenas e 
médias empresas europeias. 
 
FETHPC-01-2018 
Candidaturas abertas até 15 de maio de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas no âmbito da FET PROACTIVE 
para computação de alto desempenho, com o objetivo de criar um ecossistema de 
reconhecimento mundial através do desenvolvimento de soluções e tecnologias com 
desempenho exascale, para aplicações e serviços científicos ambiciosos, no tópico 
especificamente dedicado à cooperação internacional. 
 
FETOPEN-01-2018-2019-2020 
Candidaturas abertas até 16 de maio de 2018 
Candidaturas abertas à convocatória FET-Open para o financiamento de ideias novas, 
radicais e com risco elevado, para o tópico dedicado a atividades que visem desafiar as 
correntes e os paradigmas atuais de pensamento, com investigação interdisciplinar de 
elevado risco e impacto. 
 
H2020-SU-SEC-2018-2019-2020  
Candidaturas abertas até 23 de agosto de 2018 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas aos diferentes tópicos da 
convocatória do Horizonte 2020 para atividades de investigação, desenvolvimento e 
inovação dedicadas à promoção de sociedades resilientes a desastres, capacitadas para o 
combate ao crime e terrorismo e ao melhoramento da segurança externa e fronteiriça. 
 
 

H2020-SU-INFRA01-2018-2019-2020  
Candidaturas abertas até 23 de agosto de 2018 
Abertas as candidaturas à convocatória para a proteção das infraestruturas e cidadãos 
europeus nas cidades inteligentes, para o tópico especificamente dedicado à prevenção, 
deteção, resposta e mitigação de ameaças físicas e cibernéticas às infraestruturas críticas 
na Europa. 
 
H2020-SU-DS-2018-2019-2020  
Candidaturas abertas até 23 de agosto de 2018 
Candidaturas abertas aos diferentes tópicos mobilizados pela convocatória do Horizonte 
2020 dedicada à segurança digital, relacionados com a cibersegurança, a proteção de 
dados, privacidade, a preparação contra a ocorrência de ataques cibernéticos, entre 
outros. 
 
H2020-SU-ICT-2018-2020  
Candidaturas abertas até 23 de agosto de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas aos diferentes tópicos do 
Horizonte 2020 no domínio dedicado à cibersegurança, nomeadamente, para o 
desenvolvimento de projetos na área da prevenção e proteção contra a ocorrência de 
ataques às componentes e infraestruturas TICE europeias, entre outras. 
 
H2020-LC-SC3-2018-2019-2020  
Candidaturas abertas até 4 de setembro de 2018 
Candidaturas abertas aos tópicos da convocatória dedicada à construção de um futuro 
resiliente às alterações climáticas e de baixo carbono, com energia segura, limpa e 
eficiente, relacionados com o papel dos consumidores na mudança do mercado através 
de decisões informadas e ações coletivas, a mitigação da pobreza em matérias de 
energia doméstica, entre outros. 
 
H2020-LC-SC3-2018-2019-2020   
Candidaturas abertas até 6 de setembro de 2018 
Foi publicada a convocatória dedicada à construção de um futuro resiliente às alterações 
climáticas e de baixo carbono, com energia segura, limpa e eficiente, com candidaturas 
dedicadas à transição para um sistema energético europeu com baixo teor em carbono, 
à transição em regiões com consumo intensivo de carvão, aos apetos da transição para 
energia limpa relacionados com as Ciências Sociais e Humanidades, a conversão de CO2 
capturado, entre outros. 
 
H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 
Candidaturas abertas até 11 de setembro de 2018 
Foi publicada a convocatória dedicada à construção de um futuro resiliente às alterações 
climáticas e de baixo carbono, com energia segura, limpa e eficiente, com candidaturas 
para iniciativas conjuntas de promoção de soluções energéticas inovadoras e para o 
apoio aos planos de implementação do Plano SET (plano estratégico europeu para as 
tecnologias energéticas). 
 
PowerWaterPrize-01-2017  
Candidaturas abertas até 11 de setembro de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas ao Prémio Zero Power Water 
Infrastructure Monitoring, para a capacitação do mercado de distribuição de água na 
União Europeia, através de soluções baseadas em redes de sensores sem fios, com 
tecnologias de recolha de água, concebidas para a monitorização em tempo real da 
gestão da água. 
 
NOVO  
H2020-MSCA-IF-2018 
Candidaturas abertas até 12 de setembro de 2018 
Candidaturas abertas no âmbito das ações Marie Curie, para bolsas individuais, com o 
objetivo de estimular o potencial criativo e inovador de investigadores com um grau de 
doutoramento e/ou com um nível relevante de experiência em investigação para a 
realização de projetos em mobilidade, em instituições europeias ou internacionais. 

H2020-WF-2018-2020 
Candidaturas abertas até 12 de setembro de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas no âmbito da convocatória para 
o alargamento de bolsas de estudo, que visam o apoio específico aos investigadores no 
desenvolvimento da sua atividade em países terceiros, procurando assim contribuir para 
a disseminação da excelência e reduzir as diferenças nos índices de desempenho da 
inovação e investigação entre países na Europa. 
 
H2020-LCE-PRIZES-2016-02  
Candidaturas abertas até 26 de setembro de 2018 
Abertas as candidaturas ao Prémio Horizon, a atribuir a uma zona urbana histórica 
protegida da Europa, com um sistema fotovoltaico perfeitamente integrado nos seus 
edifícios, que permita gerar e fornecer eletricidade para consumo próprio.   
 
NOVO  
H2020-MSCA-COFUND-2018 
Candidaturas abertas até 27 de setembro de 2018 
Foi publicado o convite no âmbito das ações Marie Curie, para o esquema de 
cofinanciamento de programas regionais, nacionais e internacionais, com o objetivo de 
estimular a excelência na formação, mobilidade e desenvolvimento da carreira dos 
investigadores europeus, disseminando as melhores práticas das ações 
Marie Skłodowska Curie. 
 
NFRP-2018 
Candidaturas abertas até 27 de setembro de 2018 
Estão abertas as candidaturas aos diversos tópicos mobilizados pela convocatória do 
Horizonte 2020 dedicada às atividades de investigação sobre proteção de radiação, 
fissão e fusão nuclear. 
 
H2020-ONLINESECURITYPRIZE-2017 
Candidaturas abertas até 27 de setembro de 2018 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas ao Horizon Inducement 
Prize, que visa o financiamento de projetos que tenham por objetivo melhorar 
significativamente a experiência geral dos cidadãos em relação à autenticação online e, 
consequentemente, promover a adoção generalizada de serviços e produtos fornecidos 
no mercado único digital da União Europeia. 
 
H2020-TactilePrize-2017   
Candidaturas abertas até 27 de novembro de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas no âmbito do Inducement 
prize para o desenvolvimento de aparelhos táteis destinados a pessoas com deficiência 
visual com dificuldades no acesso à informação digital, que sejam capazes de dar 
resposta a esta lacuna do mercado das tecnologias de informação e comunicação. 
 
H2020-SC1-BHC-2018-2020  
Candidaturas abertas até 2 de outubro de 2018 
Estão abertas as candidaturas no âmbito da convocatória para melhor saúde e cuidados, 
crescimento económico e sistemas de saúde sustentáveis, para os tópicos dedicados a 
abordagens sistémicas para descoberta de terapias para doenças complexas, à saúde 
mental no local de trabalho, a iniciativas piloto de demonstração da medicina 
personalizada em cuidados de saúde, entre outros. 
 
H2020-FETOPEN-2018-2020 
Candidaturas abertas até 16 de outubro de 2018 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas para a convocatória 
dedicada à construção de um futuro resiliente às alterações climáticas e de baixo 
carbono, com energia segura, limpa e eficiente, com candidaturas para o 
desenvolvimento de tecnologias de energia renovável de próxima geração, assim como 
para a otimização da operação sistémica e de fabrico. 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-03-2018-2019-2020.html
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H2020-LC-SC3-2018-2019-2020  
Candidaturas abertas até 16 de outubro de 2018 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas para a convocatória 
dedicada à construção de um futuro resiliente às alterações climáticas e de baixo 
carbono, com energia segura, limpa e eficiente, com candidaturas para o 
desenvolvimento de tecnologias de energia renovável de próxima geração, assim como 
para a otimização da operação sistémica e de fabrico. 
 
NOVO  
H2020-DT-2018-2020   
Candidaturas abertas até 14 de novembro de 2018 
Abertas as candidaturas a alguns dos tópicos da convocatória para a digitalização e 
transformação da indústria e serviços europeus, especificamente dedicados a 
plataformas de integração digital agrícola, para casas e redes interoperáveis e 
inteligentes, assim como para atividades piloto e plataformas digitais em atividades 
horizontais. 
 
H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020   
Candidaturas abertas até 14 de novembro de 2018 
Estão abertas as candidaturas ao tópico dedicado à vida inteligente e saudável em casa, 
no âmbito da convocatória do Horizonte 2020 dedicada a soluções digitais de confiança e 
cibersegurança no domínio dos cuidados de saúde. 
 
NOVO  
H2020-ICT-2018-2020 
Candidaturas abertas até 14 de novembro de 2018 
Estão abertas as candidaturas ao Horizonte 2020, no âmbito da convocatória temática 
das tecnologias de informação e comunicação, para os tópicos especificamente 
dedicados às tecnologias interativas, aos ensaios avançados de validação 5G entre 
múltiplas indústrias verticais, à aplicação e teste de atividades de computação de alto 
desempenho e de big data, assim como para o desenho de demonstradores de grande 
escala. 
 
NOVO  
H2020-WIDESPREAD-2018-2020 
Candidaturas abertas até 15 de novembro de 2018 
Candidaturas abertas para a convocatória WIDESPREAD do Horizonte 2020, para o 
desenvolvimento de atividades que visem contribuir para a concretização do potencial 
de investigação e inovação em todas as partes da Europa, promovendo a criação de 
Centros de Excelência, reforçando a transição urbana para a sustentabilidade em toda a 
Europa, trazendo recursos humanos de alta qualidade para implementar mudanças 
estruturais e promover ações de rede para a excelência sustentada, aos tópicos Teaming, 
Twinning, ERA Chairs e JPI Urban Europe. 
 
NOVO  
H2020-INFRAEOSC-2018-2020 
Candidaturas abertas até 21 de novembro de 2018 
Está a decorrer o prazo para apresentação de candidaturas à convocatória do Horizonte 
2020 dedicada à implementação da nuvem para ciência aberta europeia (EOSC), para o 
desenvolvimento de uma ação de investigação e inovação no contexto da governação da 
EOSC. 
 
H2020-LC-SC3-2018-2019-2020  
Candidaturas abertas até 11 de dezembro de 2018 
Foi publicada a convocatória dedicada à construção de um futuro resiliente às alterações 
climáticas e de baixo carbono, com energia segura, limpa e eficiente, com candidaturas 
para a promoção da competitividade da indústria europeia de manufatura fotovoltaica, 
para a demonstração de soluções baseadas em recursos renováveis que promovam a 
flexibilidade do sistema energético, entre outros tópicos. 
 

NOVO  
FETPROACT-03-2018  
Candidaturas abertas até 18 de dezembro de 2018 
Estão abertas as candidaturas à candidatura para as tecnologias futuras e emergentes do 
Horizonte 2020, no tópico dedicado ao cofinanciamento ERA-NET, para uma 
coordenação mais próxima e uma maior mobilização de recursos entre programas de 
investigação regionais, nacionais e da União Europeia no domínio das tecnologias 
emergentes e do futuro. 
 
NOVO  
INFRADEV-02-2019-2020 
Candidaturas abertas até 29 de janeiro de 2018 
Abertas as candidaturas na convocatória dedicada ao desenvolvimento de 
infraestruturas de investigação de interesse europeu, que promovam a capacidade de 
resposta da Europa aos grandes desafios da ciência, indústria e da sociedade, para o 
tópico relacionado com a fase preparatória de novos projetos ESFRI. 
 
H2020-SC6-SOCIAL-INNOVATION-PRIZE—2019  
Candidaturas abertas até 28 de fevereiro de 2019 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o prémio do Horizonte 
2020 dedicado à inovação social, com o objetivo principal de melhorar a mobilidade da 
população idosa,  mas também de outras franjas da população, como pessoas com 
mobilidade reduzida, através de soluções inovadoras. 
 
H2020-LCE-PRIZES-2016-01 
Candidaturas abertas até 3 de abril de 2019 
Estão abertas as candidaturas ao Prémio Horizon, para a instalação de um sistema 
combinado de calor e energia numa unidade hospitalar, utilizando somente fontes de 
energia renováveis. 
 
H2020-LCE-PRIZES-2016-03 
Candidaturas abertas até 3 de abril de 2019 
Candidaturas abertas para o Prémio Horizon, para o desenvolvimento de produtos 
inovadores que reutilizem CO2, contribuindo assim para a redução das emissões 
atmosféricas. 
 
H2020-FUTUREENGINEPRIZE-2016 
Candidaturas abertas até 20 de agosto de 2019  
Estão abertas as candidaturas ao Prémio Horizon para o desenvolvimento de tecnologias 
ou ferramentas que contribuam para a redução da poluição produzida por veículos 
novos do futuro. 
 
FETHPC-02-2019 
Candidaturas abertas até 24 de setembro de 2019  
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas no âmbito da FET PROACTIVE 
para computação de alto desempenho, com o objetivo de criar um ecossistema de 
reconhecimento mundial através do desenvolvimento de soluções e tecnologias com 
desempenho exascale, no tópico especificamente dedicado a tecnologias, métodos e 
algoritmos de computação de grande escala para aplicações chave e apoio ao 
ecossistema de HPC. 
 

EUROPA CRIATIVA 
 

EACEA/32/2017  
Candidaturas abertas até 18 de janeiro de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o apoio a projetos 
europeus de cooperação, para reforçar a capacidade dos setores culturais e criativos 
europeus para operar a nível internacional, para promover a acessibilidade a obras 
culturais e criativas na União (com foco particular em crianças, jovens, pessoas com 
deficiência e grupos sub representados), assim como para o teste de novos modelos de 
negócio e de promoção de sinergias com outros setores. 
 

NOVO  
EACEA/23/2017  
Candidaturas abertas até 1 de fevereiro de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o apoio ao 
desenvolvimento de conteúdo audiovisual, através de uma carteira de projetos, com o 
objetivo de aumentar a capacidade dos produtores audiovisuais para desenvolverem 
projetos europeus com potencial de divulgação dentro e fora da Europa, bem como de 
promover coproduções europeias e internacionais. 

  
EACEA/14/2017  
Candidaturas abertas até 1 de março de 2018 
Já foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para educação fílmica, com o 
objetivo de desenvolver mecanismos que promovam uma melhor coordenação, a 
eficiência e a dimensão de iniciativas de educação fílmica na Europa, destinadas à 
literacia e à promoção do conhecimento do público relativamente a conteúdos 
audiovisuais europeus, nomeadamente, através da utilização de ferramentas digitais. 
 
EACEA/22/2017  
Candidaturas abertas até 19 de abril de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para reforçar a capacidade de 
criação de obras audiovisuais europeias com potencial de circulação dentro e fora da 
União Europeia pelos operadores audiovisuais, e favorecer as coproduções europeias e 
internacionais, inclusive com empresas de difusão televisiva. 
 
EACEA/21/2017  
Candidaturas abertas até 24 de maio de 2018 
Está a decorrer o período de apresentação de candidaturas para o apoio à programação 
TV de obras audiovisuais europeias, com o objetivo de reforçar a capacidade de criação 
de obras audiovisuais e favorecer as coproduções europeias e internacionais, inclusive 
com empresas de difusão televisiva. 
 
EACEA/12/2017  
Candidaturas abertas até 14 de junho de 2018 
Está a decorrer o período de apresentação de candidaturas para o apoio à distribuição 
de filmes não nacionais europeus (distribuição sistema de apoio seletivo), através de 
campanhas de distribuição apresentadas por um grupo elegível de pelo menos sete 
elegíveis distribuidores cinematográficos europeus que realizem atividades comerciais 
destinadas a divulgar filmes junto de um vasto público tendo em vista a exploração em 
salas de cinema. 
 
EACEA/18/2016  
Candidaturas abertas até 1 de agosto de 2018 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas para o reinvestimento do 
fundo potencial criado por cada empresa, no âmbito do sistema de «agentes de vendas» 
de apoio à distribuição de filmes europeus não nacionais, em coprodução de filmes 
europeus não nacionais (Módulo 1), aquisição de direitos de distribuição, por exemplo 
mediante garantias mínimas, de filmes europeus não nacionais (Módulo), e/ou 
distribuição de filmes europeus não nacionais elegíveis. 
 
EACEA/01/2017 
Candidaturas abertas até 3 de outubro de 2018 
Estão abertas as candidaturas à criação do fundo do Europa Criativa, no âmbito do 
sistema de "agentes de vendas", para  a fase de reinvestimento no apoio aos agentes de 
venda internacional de filmes cinematográficos. 
 

ERASMUS+ 
 

EACEA/26/2017 
Candidaturas abertas até 14 de dezembro de 2017 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas no âmbito do apoio à 
reforma de políticas do Erasmus+, para cooperação com a Sociedade Civil nos domínios 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-dt-2018-2020.html
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-tds-01-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2018-2020.html
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetproact-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetproact-03-2018.html
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infradev-02-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-social-innovation-prize-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-social-innovation-prize-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fethpc-02-2019.html
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-slate-funding-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-slate-funding-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-education-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-education-2018_en
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https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2018_en
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da Educação e Formação e da Juventude, destinadas ao apoio estrutural, através de 
subvenções de funcionamento, a organizações não governamentais europeias (ONGE) e 
a redes à escala da União Europeia que operem nos domínios mencionados.  
 
EACEA/27/2017 
Candidaturas abertas até 31 de janeiro de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas no âmbito do apoio à reforma de 
políticas, para qualificações conjuntas no ensino e formação profissionais (EFP), com o 
objetivo específico de apoiar a preparação ou a criação de qualificações de EFP 
conjuntas, nomeadamente a nível superior, ou a melhoria das qualificações existente. 
Assim, pretende-se melhorar a empregabilidade dos jovens, contribuir para o 
desenvolvimento de uma força de trabalho altamente qualificada e móvel e apoiar um 
desenvolvimento conjunto no domínio do EFP na Europa. 
 
EAC/A05/2017 – Key Action 1  
Candidaturas abertas até 1 de fevereiro de 2018 
Estão abertas as candidaturas a diferentes tópicos da Ação Chave 1 do Programa 
Erasmus+, dedicada à mobilidade individual para fins de aprendizagem, para a 
mobilidade individual no domínio da juventude, a mobilidade individual no domínio do 
ensino superior e a mobilidade individual nos domínios do EFP, ensino escolar e 
educação de adultos. 
 
EAC/A05/2017 – Key Action 2 
Candidaturas abertas até 1 de fevereiro de 2018 
Candidaturas abertas no âmbito das parcerias estratégicas no domínio da juventude, no 
contexto da Ação Chave 2 do Programa Erasmus+, dedicada à cooperação para a 
inovação e o intercâmbio de boas práticas. 
 
EAC/A05/2017 – Key Action 3 
Candidaturas abertas até 1 de fevereiro de 2018 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas à Ação Chave 3 do 
Programa Erasmus+, dedicada ao apoio à reforma de políticas, para encontros entre 
jovens e decisores do setor da juventude. 
 
EAC/A05/2017 – Key Action 2 
Candidaturas abertas até 8 de fevereiro de 2018 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas no âmbito da Ação-Chave 2 
do Erasmus+, dedicada à cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas, 
para o reforço de capacidades no domínio do ensino superior. 
 
EAC/A05/2017 – Key Action 1 
Candidaturas abertas até 15 de fevereiro de 2018 
Abertas as candidaturas no Programa Erasmus+, na Ação Chave 1 do Programa 
Erasmus+, dedicada à mobilidade individual para fins de aprendizagem, para Mestrados 
Conjuntos Erasmus Mundus. 
 
EAC/A05/2017 – Jean Monnet Activities 2018 
Candidaturas abertas até 22 de fevereiro de 2018 
Estão abertas as candidaturas no âmbito das Ações Jean Monnet do Programa Erasmus+, 
para Cátedras, Módulos, Centros de Excelência, apoio a Instituições e Associações, Redes 
e Projetos. 
 
EAC/A05/2017 – Key Action 2 
Candidaturas abertas até 28 de fevereiro de 2018 
Candidaturas abertas para alianças do conhecimento e alianças de competências 
setoriais, no contexto da Ação Chave 2 do Programa Erasmus+. 
 
EAC/A05/2017 – Key Action 2 
Candidaturas abertas até 8 de março de 2018 
Abertas as candidaturas no âmbito da Ação Chave 2 do Erasmus+, destinada 

à cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas, para o reforço de 
capacidades no domínio da juventude. 
 
EAC/A05/2017 – Key Action 2 
Candidaturas abertas até 21 de março de 2018 
Estão abertas as candidaturas à Ação Chave 2 do Programa Erasmus +. para o 
desenvolvimento de parcerias estratégicas nos domínios da educação e da formação. 
 
EAC/A05/2017 – Sport Actions 
Candidaturas abertas até 5 de abril de 2018 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas no âmbito da vertente do 
Erasmus+ dedicada ao Desporto, para parcerias de colaboração, pequenas parcerias de 
colaboração e eventos desportivos europeus sem fins lucrativos. 
 
NOVO  
EACEA/28/2017  
Candidaturas abertas até 10 de abril de 2018 
Foi publicado o convite dedicado ao apoio à reforma de políticas, através de iniciativas 
para a inovação política e experimentações políticas europeias lideradas por autoridades 
públicas de alto nível, com o objetivo de promover a melhoria da eficácia e eficiência dos 
sistemas de educação e formação, através da recolha e avaliação de provas relevantes 
sobre o impacto sistémico de medidas políticas inovadoras. 
 
EAC/A05/2017 – Key Action 1 
Candidaturas abertas até 26 de abril de 2018 
Abertas as candidaturas no Programa Erasmus+, na Ação Chave 1 do Programa 
Erasmus+, dedicada à mobilidade individual para fins de aprendizagem, para mobilidade 
individual no domínio da juventude. 
 
EAC/A05/2017 – Key Action 2 
Candidaturas abertas até 26 de abril de 2018 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas para parcerias estratégicas 
no domínio da juventude, no âmbito da Ação Chave 2 do Erasmus+, destinada 
à cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas. 
 
EAC/A05/2017 – Key Action 1 
Candidaturas abertas até 4 de outubro de 2018 
Candidaturas abertas à mobilidade individual no domínio da juventude, no contexto 
da Ação Chave 1 do Programa Erasmus+, dedicada à mobilidade individual para fins de 
aprendizagem, para mobilidade individual no domínio da juventude. 
 
EAC/A05/2017 – Key Action 2 
Candidaturas abertas até 4 de outubro de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas no âmbito da Ação-Chave 2 do 
Erasmus+, dedicada à cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas, para 
parcerias estratégicas no domínio da juventude. 
 

EaSI 
 

VP/2017/013 
Candidaturas abertas até 15 de abril de 2018 
Termina a 15 de abril de 2018 a terceira fase para apresentação de candidaturas para 
explorar modos de complementaridade eficiente entre os instrumentos de 
financiamento já existentes e um instrumento de promoção do desenvolvimento do 
mercado financeiro e do acesso ao financiamento por empresas sociais. 
 

COSME 
 

 

COS-CLUSTER-2017-3-6  
Candidaturas abertas até 13 de dezembro de 2017 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para a intensificação da 
colaboração transfronteiriça entre clusters e organizações de redes empresariais 

europeias, nos setores da defesa e segurança, com clusters industriais de outras áreas, 
com vista à definição e implementação de uma estratégia europeia com potencial de 
internacionalização.  
 
COS-LINKPP-2017-2-02  
Candidaturas abertas até 4 de janeiro de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o desenvolvimento de 
projetos de intermediação entre entidades públicas e agentes inovadores, com o 
objetivo de facilitar o acesso de PME's e start-ups a oportunidades de desenvolvimento 
de novos produtos ou serviços em resposta à procura pública, através do mecanismo de 
procuração pública. 
 

CONSUMIDORES 2020 
 

CONS-CPC-JA-2017 
Candidaturas abertas até 19 de dezembro de 2017 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para ações conjuntas que visem 
melhorar a cooperação entre as autoridades de execução dos direitos dos consumidores, 
quer através de ações conjuntas para a modernização do funcionamento da cooperação 
para a defesa do consumidor, assim como no combate eficaz às infrações no âmbito do 
comércio eletrónico.   

MECANISMO INTERLIGAR A EUROPA 
 

CEF Transport Blending MAP Call  
Candidaturas abertas até 15 de março de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o desenvolvimento de 
projetos de investigação para iniciativas de "primeiro movimento", focadas na gestão de 
tráfego aéreo no céu único Europeu (SESAR), com o objetivo de otimizar a integração e 
interconexão dos diferentes modos de transporte. 

DIREITOS, IGUALDADE E CIDADANIA 
 

REC-RDAT-TRAI-AG-2017 
Candidaturas abertas até 25 de janeiro de 2018 
Está a decorrer o prazo para submissão de candidaturas para o desenvolvimento de 
projetos que visem assegurar o mais elevado nível de proteção da privacidade e de 
dados pessoais.  
 
REC-RGEN-PENS-AG-2017 
Candidaturas abertas até 22 de fevereiro de 2018 
Foi publicado o convite restrito à apresentação de candidaturas para o desenvolvimento 
de projetos que visem abordar as disparidades de género ao longo da vida.  
 
 

OUTROS 
 

URBACT - Call for proposals for the creation of up to 25 Transfer Networks 
Candidaturas abertas até 10 de janeiro de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de propostas para a criação de um máximo de 25 
Redes de Transferência, na sequência da decisão do Comité de Monitorização URBACT, 
com o objetivo de incidir na adaptação e transferência de boas práticas comprovadas 
entre as cidades da União Europeia. 
 
ISFP-2017-AG-CSEP 
Candidaturas abertas até 11 de janeiro de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas no âmbito do Fundo para a 
Segurança Interna (FSI), na vertente da cooperação policial, para o desenvolvimento de 
projetos de campanha por organizações da sociedade civil com narrativas alternativas às 
da radicalização, do aumento acentuado dos extremistas e do uso de internet por 
terroristas. 
 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-training_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-training_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-education-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-education-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-1-erasmus-mundus-joint-master-degrees-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-1-erasmus-mundus-joint-master-degrees-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2018-eaca052017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2018-eaca052017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-282017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-282017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=518&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-cluster-2017-3-6.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-cluster-2017-3-6.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-linkpp-2017-2-02.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cp/calls/cons-cpc-2017.html
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-sesar-call-proposals
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdat-trai-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdat-trai-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rgen-pens-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rgen-pens-ag-2017.html
http://urbact.eu/open-calls-networks
http://urbact.eu/open-calls-networks
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-csep.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-csep.html


 

 6 

ISFP-2017-AG-FIRE 
Candidaturas abertas até 30 de janeiro de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de propostas no domínio do combate ao tráfico 
de armas, através do aumento da cooperação entre Estados Membros e/ou países 
terceiros abrangidos por rotas de tráfico de e para a União Europeia, nomeadamente, 
através do apoio a iniciativas de conhecimento, deteção, investigação e acusação de 

tráfico de armas.  
 
ISFP-2017-AG-THBX 
Candidaturas abertas até 31 de janeiro de 2018 
Abertas as candidaturas no âmbito do Fundo de Segurança Interna para o financiamento 
de atividades que visem abordar a dimensão criminal do tráfico de pessoas, com foco na 
acusação e condenação de traficantes e destes grupos criminosos, tal como nas ligações 
entre o tráfico de seres humanos e outras fromas de crime grave e organizado.  
 
ISFP-2017-AG-PROTECT 
Candidaturas abertas até 1 de fevereiro de 2018 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas para o desenvolvimento de 
projetos dedicados à proteção de espaços públicos e às ameaças CBRN-E (químicas, 
biológicas, radiológicas e explosivos), nomeadamente, através do aumento da proteção 
dos espaços públicos, da resposta à segurança destes materiais, do reforço na 
implementação regulatória nos Estados Membros e da resposta a ameaças emergentes a 
infraestruturas críticas e espaços públicos. 
 
ISFP-2017-AG-SCHENGEN 
Candidaturas abertas até 13 de fevereiro de 2018 
Foi publicado o convite restrito à apresentação de candidaturas para o desenvolvimento 
de projetos com o objetivo de promover a aplicação das recomendações da Comissão 
Europeia em matéria de intervenção proporcional e cooperação policial, na área 
Schengen. 
 
ISFP-2017-AG-SLTD: SLTD 
Candidaturas abertas até 14 de fevereiro de 2018 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas no âmbito da convocatória 
restrita aos Estados Membros que visem aplicar e desenvolver a infraestrutura 
necessária para aumentar o uso da base de dados da Interpol relativa aos documentos 
de viagem roubados e perdidos (SLTD) em pontos de passagem de fronteiras. 
 
ISFP-2017-AG-PIU: PIU PNR 
Candidaturas abertas até 20 de fevereiro de 2018 
Foi publicado o convite restrito à apresentação de candidaturas para o apoio a projetos 
dedicados à troca de informação de passageiros entre as Unidades de Informação de 
Passageiros e a Europol, através de ações de formação, entre outras formas de 
promoção da partilha de experiências e melhores práticas entre Estados Membros. 
 
ISFP-2017-AG-FORENSIC 
Candidaturas abertas até 28 de fevereiro de 2018 
Estão abertas as candidaturas para o desenvolvimento de projetos de cooperação na 
área da ciência forense, através da acreditação de laboratórios, incluindo a 
implementação do acordo de Prüm. 
 
ISFP-2017-AG-ENV 
Candidaturas abertas até 28 de fevereiro de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas com o objetivo de promover 
atividades operacionais de aplicação da lei em crimes ambientais, através da formação 
de autoridades competentes no combate ao tráfico de animais selvagens, no crime 
florestal e outras formas de crime de vida selvagem, na luta contra o tráfico de resíduos 
ilícitos e qualquer outro tipo de crime ambiental.  
 
 

AMIF-2017-AG-INTE 
Candidaturas abertas até 1 de março de 2018 
Candidaturas abertas para o desenvolvimento de projetos que visem promover a 
integração de nacionais de países terceiros, através do apoio a ações à gestão eficiente 
de fluxos de migração e a implementação, reforço e desenvolvimento de uma 
abordagem comum da União Europeia ao asilo e à imigração. 
 
ISFP-2017-AG-TERFIN 
Candidaturas abertas até 6 de março de 2018 
Candidaturas abertas para o reforço de financiamento ao contra terrorismo, de modo a 
garantir que os esforços das autoridades privadas e competentes estão adaptadas ao 
novo modus operandi dos grupos terroristas, reforçando a ação de entidades privadas e 
autoridades públicas na prevenção e perseguição do financiamento ao terrorismo, 
aumentando a compreensão do fenómeno através do uso de melhores práticas e/ou 
novas ferramentas. 
 
ISFP-2017-AG-CYBER 
Candidaturas abertas até 6 de março de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o estabelecimento de 
parcerias transnacionais no desenvolvimento de projetos de investigação, formação e 
educação dedicados ao cibercrime, governação da internet e abuso sexual de crianças. 
 
ISFP-2017-AG-DRUGS 
Candidaturas abertas até 13 de março de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de propostas para o desenvolvimento de 
projetos no âmbito do combate ao tráfico de drogas, com o objetivo de responder à 
dimensão externa do tráfico, promovendo o conhecimento operacional, a capacidade de 
deteção, a investigação e a acusação ao nível da União Europeia com países terceiros, 
através da promoção de boas práticas. 
 
NOVO  
ISFP-2017-AG-CORRUPT 
Candidaturas abertas até 20 de março de 2018 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas no âmbito da convocatória 
para o desenvolvimento de ferramentas de combate à corrupção, nomeadamente nos 
orçamentos e contratos públicos ao nível local, para a avaliação de riscos e atividades de 
prevenção em setores de alto risco, para a prevenção do uso de serviços financeiros e 
profissionais em atividades corruptas, para o apoio à sociedade civil e aos cidadãos na 
exposição destes casos, entre outras atividades.  
 

 

 
 
Nota: A informação disponibilizada neste Boletim resulta da consulta do portal 
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/iniciativas-comunitarias  
em 11 de DEZEMBRO de 2017.  
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