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Objetivo Específico/ Âmbito do Aviso
AVISO Nº LISBOA 30– 2019 - 25 -INSERÇÃO DE PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE SEM-ABRIGO
As operações a apoiar no âmbito do presente aviso enquadram-se na
consecução da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de
Sem-Abrigo 2017-2023 (ENIPSSA 2017-2023), aprovada pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 107/2017, de 25 de julho, que visa através da
promoção do conhecimento do fenómeno das pessoas em situação de semabrigo, informação, sensibilização e educação, e o reforço de uma intervenção
promotora da integração das pessoas em situação de sem-abrigo, consolidar
uma abordagem estratégica e holística de prevenção e intervenção, centrada
nas pessoas em situação de sem-abrigo, por forma a que ninguém tenha de
permanecer na rua por ausência de alternativas.
AVISO Nº LISBOA-14-2019-24 - PROTEÇÃO CONTRA RISCOS DE
INCÊNDIOS PRIORIDADE DE INVESTIMENTO 6.3 (6C):
CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL

Data de
início

Link:

https://www.po
rtugal2020.pt/

19.08.2019

O objetivo específico deste concurso consiste em conceder apoios financeiros
aos investimentos que visem promover a conservação e proteção dos ativos
patrimoniais, enquanto instrumento de valorização dos fatores identitários
29-07-2019
associados à competitividade dos territórios, designadamente através do
reforço da sua segurança.
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Data de
encerramen
to

06.11.2019

https://www.po
rtugal2020.pt/

31-10-2019
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AVISO N.º LISBOA – 34 – 2019 – 20 -Projetos
inovadores/experimentais na área social - Programa de Parcerias
para o Impacto
instrumento de financiamento programa de parcerias para o impacto tem como
objetivos, de acordo com o artigo 234.º do Regulamento Específico:
• estimular a criação, desenvolvimento e/ou crescimento de Iniciativas de
Inovação e Empreendedorismo Social - IIES de elevado potencial de impacto, 22-07-2019
promovendo a sua robustez operacional e financeira;
• dinamizar a prática de investimento social ao alavancar o financiamento
privado ou público de investidores sociais e aprofundar a sua vocação de
filantropia de impacto, a qual implica o apoio financeiro plurianual a iniciativas,
disponibilizando acompanhamento e requerendo medição de resultados e
promoção da sua sustentabilidade financeira.
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AVISO N.º LISBOA – 34 – 2019 – 21
Títulos de Impacto Social
O presente aviso visa aumentar o número de empresas criadas e as iniciativas
de criação do emprego por conta própria;
Reduzir a pobreza, a exclusão social e o desemprego em territórios urbanos
problemáticos.
AVISO Nº LISBOA – 36-2019-19
Formação Públicos Estratégicos

22-07-2019

O presente aviso refere-se à Tipologia de Operações dirigida à Formação de
Públicos Estratégicos, correspondendo a uma das tipologias de operações que
dá resposta aos objetivos da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não
11-07-2019
Discriminação 2018-2030 – “Portugal + Igual” (ENIND), e aos respetivos Planos
de Ação – Plano de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens (PAIMH),
Plano de Ação para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e
à Violência Doméstica (PAVMVD) e Plano de Ação para o Combate à
Discriminação em razão da Orientação Sexual, Identidade e Expressão de
Género, e Características Sexuais (PAOIEC), a desenvolver entre 2018 e 2021.
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21-10-2019

https://www.po
rtugal2020.pt/

21-10-2019

https://www.po
rtugal2020.pt/

https://www.po
rtugal2020.pt/
09-09-2019
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AVISO N.º LISBOA 24-2019-14
Formação modular para empregados e desempregados
No âmbito da presente tipologia de operações pretende-se potenciar a
empregabilidade da população ativa, designadamente dos desempregados e
dos empregados, incluindo os que se encontram em risco de desemprego,
através do aumento da sua adaptabilidade por via do desenvolvimento das
competências requeridas pelo mercado de trabalho. As ações a financiar no
âmbito deste aviso têm como objetivos específicos: a) Responder a
necessidades de qualificação dos trabalhadores, em contextos de processos de
mudança organizacional e processos de restruturação, com vista a aumentar as
competências e os níveis de qualificação dos mesmos, contribuindo para a
manutenção do seu nível de emprego; b) Reforçar a qualificação profissional dos
ativos desempregados, potenciando um regresso mais sustentado ao mercado
de trabalho, através da participação em percursos de formação modular
ajustados ao seu perfil e necessidades.
Aviso- POSEUR-11-2019-26
Modernização e Ampliação de Instalações de Valorização de
Resíduos Urbanos

https://www.po
rtugal2020.pt/

01.07.2019

A gestão de resíduos na União Europeia deverá ser melhorada e transformada
em gestão sustentável dos materiais, a fim de proteger, preservar e melhorar a
qualidade do ambiente, proteger a saúde humana, assegurar uma utilização
prudente, eficiente e racional dos recursos naturais.
Considerando que face ao aumento da recolha seletiva multimaterial e de
31-05-2019
biorresíduos que se perspetiva no curto e médio prazo, torna-se necessário
adaptar, ampliar e/ou modernizar as instalações de valorização de resíduos
urbanos existentes, de modo a permitir o tratamento dos resíduos recolhidos
seletivamente, e desta forma aumentar não só a quantidade, mas também a
qualidade dos resíduos urbanos reciclados, o presente Aviso pretende apoiar a
implementação de ações devidamente enquadradas no Plano Nacional de
Gestão de Resíduos 2014-2020, que tenham um contributo positivo para o
aumento da quantidade e qualidade da reciclagem dos resíduos urbanos.
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13.09.2019

https://www.por
tugal2020.pt

18-09-2019
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POISE-39-2019-11
Empreendedorismo e Inovação social - Programa de Parcerias para
o Impacto
Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas
empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao
emprego;

Comissão Europeia

Europa
Criativa

15-04-2019

15-09-2019
https://www.por
tugal2020.pt
http://www.eur
opacriativa.eu/p

i-PORTUNUS : Esquema de mobilidade para artistas e profissionais
da cultura
O projeto i-Portunus enquadra-se no conjunto de iniciativas lançadas pela
Comissão Europeia com o objetivo de identificar novos modelos operacionais de
apoio à mobilidade, de curta duração, de artistas e profissionais da cultura, aos
quais os artistas se pudessem candidatar diretamente. Tais modelos
operacionais deverão ser implementados no futuro Programa Europa Criativa
2021-2027.
14.08. 2019

05.09.2019

Assim, em 2018 a Comissão Europeia lançou uma Call a “projetos piloto de
definição de estratégias de mobilidade de artistas e profissionais”, dirigida a
organizações com experiência comprovada na matéria, para que fossem
testadas possíveis modalidades de apoio e emitidas recomendações. O concurso
foi, então, ganho pelo consórcio entre o Goethe-Institut (líder), o Institut
Français, a Nida Art Colony da Academia de Artes de Vilnius e a Izolyatsia, com
o projecto i-Portunus.
Comissão Europeia

Europa
Criativa

A fim de incentivar a indústria europeia de conteúdos a abraçar a inovação e o
uso de novas tecnologias digitais para que possam manter a sua posição de
pioneiras na era digital, a Comissão Europeia implementa o projeto-piloto
“Platform(s) for cultural content innovation”.Tendo como objetivo testar e
desenvolver novas abordagens e modelos de negócios para a criação,
distribuição e promoção de conteúdo, aproveitando as tecnologias digitais e
levando em conta novos padrões e comportamentos de audiência.
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http://www.eur
opacriativa.eu/p
t/

Platform(s) for Cultural Content Innovation

21.08.2019

20.09.2019

Music Moves Europe : 2 Calls abertas para o sector da música

Comissão Europeia

Europa
Criativa

Music Moves Europe (MME) é o quadro abrangente para as iniciativas e ações
da Comissão Europeia de apoio ao sector europeu da música. Desenvolvido a
partir de uma série de reuniões com representantes do sector da música que
tiveram início em 2015, a Music Moves Europe foi lançada como uma iniciativa
estratégica da Comissão Europeia. De Iniciativa, a Music Moves Europe evoluiu 20.08.2019
para uma Acção Preparatória do Parlamento Europeu, é uma ferramenta para a
formulação de prioridades políticas, concebidas para preparar propostas tendo
em vista a adoção de ações como políticas, legislação, programas, etc.

15.11.2019
http://www.eur
opacriativa.eu/p
t/

Em 2018, o Parlamento Europeu atribuiu um orçamento de 1.5 M€ à Acção
Preparatória Music Moves Europe, no âmbito do qual foram abertos 4
concursos, geridos diretamente pela Comissão Europeia.
Comissão Europeia

Comissão Europeia

Europa
Criativa

Europa
Criativa

CALL FOR ENTRIES - IndieLisboa International Film Festival 2020
O objetivo principal do festival é a divulgação do melhor e mais recente cinema
independente de todo o mundo. A sua programação assenta em diversas
secções: Competição Internacional, Competição Nacional, Silvestre, Novíssimos,
Herói Independente, IndieJúnior, IndieMusic, Director’s Cut, Boca do Inferno e
Sessões Especiais.
CALL ABERTA – Cinemas as Innovation Hubs for Local
Communities

http://www.indi
elisboa.com
30.04.2019

A Comissão Europeia lançou o primeiro de 3 convites à apresentação de
propostas relativos à Acção Preparatória - Cinemas as Innovation Hubs for Local
Communities. A ação visa testar novas formas de apoio à criação de espaços
07.07.2019
culturais inovadores e "capacitar os cinemas a inovar e a desempenhar um papel
cada vez mais relevante nas suas comunidades locais". A ação pretende apoiar
atividades de desenvolvimento de audiências, incentivando os cinemas a
fornecer acesso não apenas a conteúdo audiovisual, mas também a outros
conteúdos e serviços culturais, bem como atividades educacionais e / ou
atividades de entretenimento para o público jovem.
GAEU 27-08-2019

31.12.2019

25.09.2019

https://ec.europ
a.eu/digitalsinglemarket/en/news
/call-proposalspreparatoryaction-cinemasinnovationhubs-localcommunities

Comissão Europeia

Europa
Criativa

MEDIA Call Aberta: Distribuição - Apoio Automático 2019
No âmbito do objetivo específico de promoção da circulação transnacional, uma
das prioridades do subprograma MEDIA consiste em:  apoiar a distribuição
cinematográfica através de atividades transnacionais de comercialização, de
valorização das marcas, de distribuição e de exibição de obras audiovisuais. O
subprograma MEDIA apoia a seguinte medida:  a criação de mecanismos de
apoio à distribuição de filmes europeus não nacionais através da distribuição
cinematográfica e em todas as outras plataformas, bem como às atividades
comerciais internacionais, nomeadamente a legendagem, a dobragem e a
audiodescrição das obras audiovisuais.

Comissão Europeia

EUROPA
PARA OS
CIDADÃOS

05.09.2019

PROGRAMA EUROPA PARA OS CIDADÃOS
O Programa Europa para os Cidadãos tem como objetivo encorajar os cidadãos
europeus a desempenhar um papel mais importante no desenvolvimento da
União Europeia e a aproximar a Europa dos seus cidadãos. Ao financiar projetos
nos quais os cidadãos podem participar, o Programa contribui para uma melhor
compreensão da União Europeia, da sua história, diversidade e valores comuns.
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07.07.2019

07.06.2019

02.09.2019

https://eacea.ec
.europa.eu/creat
iveeurope/funding/
distributionautomaticsupport2019_en

https://ec.europ
a.eu/citizenship/
europe-forcitizensprogramme/offi
cialdocuments/inde
x_en.htm

Comissão
Europeia

Comissão
Europeia

Comissão
Europeia
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FEAMP

LIFE

H2020

Maritime Spatial Planning
Foi publicada a convocatória à apresentação de candidaturas para o
estabelecimento e a implementação dos planos de ordenamento do
espaço marítimo (OEM), de acordo com os objetivos estabelecidos na
diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho.

LIFE
O Programa LIFE - cujo acrónimo traduz L’Instrument Financier pour
l’Environment é um instrumento financeiro comunitário que foi criado
com o objetivo específico de contribuir para a execução, a atualização e
o desenvolvimento das Políticas e Estratégias Europeias na área do
Ambiente, através do cofinanciamento de projetos com valor
acrescentado europeu.
HORIZONTE 2020
Horizonte 2020 – Programa-Quadro Comunitário de Investigação & Inovação,
com um orçamento global superior a 77 mil milhões de euros para o período
2014-2020, é o maior instrumento da Comunidade Europeia especificamente
orientado para o apoio à investigação, através do cofinanciamento de projetos
de investigação, inovação e demonstração. O apoio financeiro é concedido na
base de concursos em competição e mediante um processo independente de
avaliação das propostas apresentadas. O H2020 é composto por três Pilares
programáticos com âmbitos diferentes:
Pilar I – Excelência Científica (com cerca de 32% do orçamento total);
Pilar II – Liderança Industrial (correspondente a cerca de 22% do orçamento);
Pilar III – Desafios Societais (com cerca de 39% do orçamento total)

13.12.2019

04.09.2019

14.08.2019

05.09.2019

05.05.2019

01.07.2020

https://ec.europa.e
u/info/fundingtenders/opportunit
ies/portal/screen/o
pportunities/topicdetails/emff-msp2019
https://ec.europa.e
u/easme/en/sectio
n/life/callsproposals

https://www.eenportugal.pt/Paginas
/default.aspx

Comissão
Europeia

COSME

Comissão
Europeia

MIE

Comissão
Europeia

EASI

Comissão
Europeia

EEA
GRANTS
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COSME
O COSME - EU Programme for the Competitiveness of Small and
Medium-Sized Enterprises (SMEs) é o programa da União Europeia
(UE) que tem como objetivo reforçar a competitividade e
sustentabilidade das PME do espaço europeu, com particular incidência
nos seguintes domínios:
 Facilitação do acesso ao financiamento;
 Apoio à internacionalização e ao acesso aos mercados;
 Criação de um ambiente favorável à competitividade;
 Promoção de uma cultura empresarial.
MECANISMO INTERLIGAR A EUROPA (MIE)
O Mecanismo Interligar a Europa (MIE) apoia projetos com elevado valor
acrescentado à escala europeia e contribui para mobilizar um maior
investimento a partir de outras fontes, em sinergia e de forma
complementar com o InvestEU e outros programas da União.

Programa para o Emprego e a Inovação Social (EaSI))
O Programa para o Emprego e a Inovação Social (EaSI) é um instrumento
financeiro da UE para promover um elevado nível de emprego de
qualidade e sustentável, garantir uma proteção social adequada e
condigna, combater a exclusão social e a pobreza e melhorar as
condições de trabalho.
EEA GRANTS
Este concurso apoia iniciativas que tenham como objetivo fortalecer as
relações bilaterais entre Portugal e a Islândia, o Liechtenstein e/ou a
Noruega. Poderá candidatar-se em qualquer área. As atividades
elegíveis podem ser, entre outras, eventos de matchmaking;
cooperação técnica e intercâmbio de especialistas; estágios de curto
prazo; ações de formação; workshops e seminários sobre temas de
interesse comum.

https://ec.europa.e
u/easme/en/cosme
-0
22.08.2019

24.10.2019

06.06.2019

14.11.2019

02.05.2019

10.09.2019

18.01.2019

12.09.2019

https://ec.europa.e
u/commission/publ
ications/connecting
-europe-facilitydigital-europe-andspaceprogrammes_pt
https://ec.europa.e
u/social/main.jsp?c
atId=1081&langId=
pt#navItem-2

https://www.eeagr
ants.gov.pt/pt/

Fundo de Asilo, Migração e Integração (AMIF)
Comissão
Europeia

AMIF

Este Fundo fornecerá recursos financeiros para as atividades e
desenvolvimento futuro da Rede Europeia de Migração (EMN). A EMN
pretende responder às necessidades das instituições da UE e das
autoridades e instituições do Estado da UE em matéria de informação
sobre migração e asilo, fornecendo dados atualizados, objetivos, fiáveis
e comparáveis, com vista a apoiar o processo de decisão política.

07.07.2019

30.01.2020

07.07.2019

25.10.2019

https://ec.europa.e
u/homeaffairs/financing/fu
ndings/migrationasylumborders/asylummigrationintegrationfund_en

INTERREG SUDOESTE EUROPEU
Comissão
Europeia

FEDER

O Programa de Cooperação Transnacional INTERREG V-B Sudoeste
Europeu (SUDOE) foi aprovado pela Comissão Europeia a 18 de junho de
2015, com um montante FEDER de 107 milhões de euros.
O objetivo principal do Programa é de consolidar o espaço sudoeste
europeu como um espaço de cooperação territorial nas áreas da
inovação, da competitividade, e da proteção do meio ambiente.
Os projetos aprovados devem ser compostos por parceiros públicos ou
privados das diferentes regiões do Espaço SUDOE, que é constituído por
todas as comunidades autónomas espanholas (exceto as Ilhas Canárias),
as seis regiões do sudoeste da França, as regiões continentais de
Portugal, o Reino Unido (Gibraltar) e o Principado da Andorra.
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https://www.interr
egsudoe.eu/prt/hom
epage

