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17 de DEZEMBRO de 2018 – Nº 45 

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 
 

LIFE 
 

LIFE Action Grants - "Traditional" projects 
Candidaturas abertas até 31 de janeiro de 2019 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o financiamento a projetos 
tradicionais no âmbito dos sub-programas para o Ambiente e para a Ação Climática do 
programa LIFE, dedicados à informação, sensibilização e disseminação, assim como para 
projetos de demonstração ou de boas práticas. 
 
LIFE Action Grants – Integrated projects  
Candidaturas abertas até 31 de janeiro de 2019 
Estão abertas as candidaturas para o desenvolvimento de projetos integrados no âmbito 
do LIFE, para a implementação em grande escala territorial de planos e estratégias 
ambientais ou de ação climática, como exigido por legislação específica da União 
Europeia. 

FEAMP 
 

EMFF-01-2018: Blue Labs 
Candidaturas abertas até 31 de janeiro de 2019 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas no âmbito da convocatória 
dedicada à economia azul, para o desenvolvimento de laboratórios inovadores para 
iniciativas piloto de produção de soluções novas e economicamente viáveis que abordem 
desafios e oportunidades nos domínios marítimos e marinhos identificados. 
 
EMFF-02-2018: Blue Careers 
Candidaturas abertas até 31 de janeiro de 2019 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas no âmbito da economia azul, 
para o desenvolvimento de abordagens inovadoras que visem reforçar a cooperação 
entre a indústria e a educação, estabelecendo a correspondência entre a procura e a 
oferta de competências. 
 
EMFF-03-2018: Blue economy 
Candidaturas abertas até 31 de janeiro de 2019 
Estão abertas as candidaturas para o tópico dedicado à economia azul, com o objetivo de 
apoiar projetos de demonsração baseados em tecnologias inovadoras de teste, 
implementação e replicação de aplicações e soluções novas para a economia azul. 
 
 
 
 
 

HORIZONTE 2020 
 

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. 
 
MSCA-ITN-2019: Innovative Training Networks 
Candidaturas abertas até 15 de janeiro de 2019  
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para as redes de formação 
inovadora (ITN), que têm como objetivo formar uma nova geração de investigadores 
criativos, empreendedores e inovadores, em início de carreira, capazes de dar resposta 
aos desafios novos e do futuro. 
 
H2020-MG-2018-2019-2020   
Candidaturas abertas até 16 de janeiro de 2019 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas aos diferentes tópicos da 
candidatura dedicada à mobilidade para o crescimento, do Horizonte 2020, para o 
desenvolvimento de soluções logísticas relacionadas com a economia da procura, para 
avanços em aerodinâmica e sistemas de propulsão inovadores para aeronaves mais 
silenciosas e mais ecológicas, para a segurança num ambiente de evolução na 
mobilidade rodoviária, entre outros tópicos. 
 
SWFS-Prize-2019: EU Prize for Women Innovators 
Candidaturas abertas até 16 de janeiro de 2019 
Estão abertas as candidaturas ao concurso para o Prémio da União Europeia para 
Mulheres Inovadoras de 2019, que reconhece as mulheres empreendedoras que de 
forma bem-sucedida trouxeram inovações para o mercado. 
 
INFRADEV-02-2019-2020 
Candidaturas abertas até 29 de janeiro de 2019 
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. 
 
LC-SC3-EE-17-2019  
Candidaturas abertas até 5 de fevereiro de 2019 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o desenvolvimento de 
uma European City Facility, que vise prestar apoio financeiro e serviços às cidades para 
desbloquear o seu potencial em matérias de eficiência energética. 
 
ERC-2019-COG: ERC Consolidator Grant 
Candidaturas abertas até 7 de fevereiro de 2019 
Estão abertas as candidaturas para as bolsas de consolidação do Conselho Europeu de 
Investigação, com o objetivo de apoiar investigadores principais que estejam a 
consolidar a sua equipa ou programa de investigação independente. 
 
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-SPACE-2018-2020  
Candidaturas abertas até 12 de março de 2019 
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-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020  
Candidaturas abertas até 14 de março de 2019 
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. 
 
H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020  
Candidaturas abertas até 14 de março de 2019 
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 14 de março de 2019 
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. 
 
INFRASUPP-01-2018-2019 
Candidaturas abertas até 20 de março de 2019 
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. 
 
H2020-ICT-2018-2020 
Candidaturas abertas até 28 de março de 2019 
Estão abertas as candidaturas ao Horizonte 2020, no âmbito da convocatória temática 
das tecnologias de informação e comunicação, para os tópicos especificamente 
dedicados  ao apoio à emergência de mercados e da economia de dados, para a 
segurança e a resiliência para ambientes colaborativas de manufatura, para sistemas 
nano eletrónicos não convencionais, entre outros.  
 
H2020-SWAFS-2018-2020  
Candidaturas abertas até 2 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 projetos relacionados com a educação 
colaborativa em ciência, o apoio a organizações de investigação na implementação de 
planos de igualdade de género, o apoio ao desenvolvimento de investigação e inovação 
responsável ao nível territorial, entre outros. 
 
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. 
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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-MG-2018-2019-2020  
Candidaturas abertas até 24 de abril de 2019 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas aos diferentes tópicos da 
candidatura dedicada à mobilidade para o crescimento, do Horizonte 2020, para o apoio 
a eventos de disseminação no campo da investigação em transportes, para um sistema 
de transportes inclusivo e digitalmente conectado que responda às necessidades dos 
cidadãos, para a acessibilidade e conectividade urbana sustentável, entre outros tópicos. 
 
H2020-LC-GV-2018-2019-2020  
Candidaturas abertas até 24 de abril de 2019 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas à convocatória dedicada 
aos veículos verdes (GV), na construção de um futuro resiliente e com baixo teor de 
carbono, nomeadamente, para projetos relacionados com o desenvolvimento de 
infraestruturas de carregamento, com a propulsão de baixas emissões em veículos de 
longa distância, assim como para a mobilidade urbana e sistemas elétricos sustentáveis 
em economias emergentes e em desenvolvimento. 
 
H2020-DT-ART-2018-2019-2020 
Candidaturas abertas até 24 de abril de 2019 
Estão abertas as candidaturas à convocatória para a automatização do transporte 
rodoviário, digitalização e transformação da indústria e dos serviços europeus, com o 
objetivo de apoiar o desenvolvimento de projetos de desenvolvimento e teste de frotas 
de veículos automatizados em áreas urbanas para a mobilidade todos, assim como para 
a exploração do novo papel do condutor em veículos com elevado nível de automação. 
 
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. 
 
HumanitarianAid-EICPrize-2020  
Candidaturas abertas até 15 de janeiro de 2020 
Abertas as candidaturas ao Prémio do Conselho Europeu de Inovação, para apoiar o 
desenvolvimento de soluções inovadoras que visem a prestação de ajuda humanitária, 
com base na aplicação simples de tecnologias avançadas. 
 
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-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. 
 
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). 
 

EaSI 
 

VP/2018/017 
Candidaturas abertas até 21 de março de 2019 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o apoio aos custos de 
transação no financiamento de empresas sociais, destinado a intermediários financeiros 
que realizem investimentos com capital de risco no longo prazo. 
 

ERASMUS+ 
 

Networks and partnerships of Vocational Education and Training (VET) providers-Call 
EACEA/37/2018 
Candidaturas abertas até 31 de janeiro de 2019 
Abertas as candidaturas para o apoio à reforma de políticas, para o apoio a projetos que 
visem a criação de redes e parcerias transnacionais e nacionais de prestadores de ensino 
e formação profissionais (EFP). 
 
Capacity Building in the field of Higher Education 2019  
Candidaturas abertas até 7 de fevereiro de 2019 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o reforço de capacidades 
no domínio do ensino superior, no âmbito da ação chave 2 do Erasmus+, dedicada à 
cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas. 
 
EAC/A03/2018 - Key Action 1: Learning Mobility of Individuals 
Candidaturas abertas até 14 de fevereiro de 2019 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas no âmbito dos Mestrados 
Conjuntos Erasmus Mundus, com o objetivo de fomentar melhorias de qualidade, 
inovação, excelência e internacionalização nas instituições de ensino superior. 
 
Sector Skills Alliances 2019-Call EAC/A03/2018   
Candidaturas abertas até 28 de fevereiro de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para alianças de competências 
setoriais, que tenham por objetivo alinhar o ensino e formação profissionais às 
necessidades do mercado de trabalho. 
Knowledge Alliances 2019 
Candidaturas abertas até 28 de fevereiro de 2018 
Estão abertas as candidaturas para alianças do conhecimento, para o desenvolvimento 
de projetos transnacionais no âmbito dos quais instituições de ensino superior e 
empresas trabalham em conjunto sobre questões de interesse comum. 
 

EUROPA CRIATIVA 
 

EACEA 25/2018 - Apoio à programação TV de obras audiovisuais europeias 
Candidaturas abertas até 18 de dezembro de 2018 
Candidaturas abertas para apoiar as empresas europeias de produção audiovisual, em 
particular as produtoras independentes, a fim de facilitar a realização de coproduções 
europeias e internacionais de obras audiovisuais, incluindo programas televisivos. 
 

EACEA/22/2018: Apoio ao desenvolvimento de conteúdos audiovisuais - Projetos 
Individuais  
Candidaturas abertas até 18 de dezembro de 2018 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas que visem o 
desenvolvimento de conteúdos audiovisuais, através de projetos individuais, para filmes 
e programas televisivos, assim como para atividades destinadas a apoiar as empresas 
europeias de produção audiovisual, em particular as produtoras independentes, a fim de 
facilitar a realização de coproduções europeias e internacionais de obras audiovisuais. 
 
EACEA/32/2018: Apoio a Festivais de Cinema  
Candidaturas abertas até 20 de dezembro de 2018 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o apoio a iniciativas que 
apresentem e promovam a diversidade das obras audiovisuais europeias, assim como 
para atividades destinadas a melhorar os conhecimentos e o interesse do público em 
obras audiovisuais europeias. 
 
EACEA /01/2018 - Distribution - Support to sales agents  
Candidaturas abertas até 15 de janeiro de 2018 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas para o estabelecimento de 
sistemas de apoio à distribuição de filmes europeus não-nacionais, através do sistema de 
“agentes de vendas”. 
 
Support for Access to Markets 2019-Call EACEA/31/2018  
Candidaturas abertas até 7 de fevereiro de 2019 
Foi publicada a convocatória para o apoio ao acesso aos mercados, para o acesso dos 
profissionais europeus do audiovisual a mercados (físicos) entre empresas, assim como 
para atividades de promoção de obras europeias entre empresas. 
 
Support for Development of Audiovisual Content – Slate Funding 2019-Call 
EACEA/23/2018 
Candidaturas abertas até 20 de fevereiro de 2019 
Estão abertas as candidaturas para o apoio ao desenvolvimento de conteúdo 
audiovisual, para uma carteira de projetos, com o objetivo de aumentar a capacidade 
dos operadores audiovisuais para desenvolverem projetos com potencial de divulgação 
dentro e fora da Europa, bem como promover coproduções europeias e internacionais. 
 
Support for Development of European Video Games 2019 -Call EACEA/24/2018 
Candidaturas abertas até 27 de fevereiro de 2019 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas para o desenvolvimento de 
jogos de vídeo europeus, através de um conceito e um projeto (atividades até ao 
momento em que o conceito conduz a um protótipo ou uma versão de demonstração 
passíveis de serem jogados) que narrem uma história de forma altamente inovadora e 
criativa. 
 
EACEA/33/2018 - Apoio à Educação cinematográfica    
Candidaturas abertas até 7 de março de 2019 
Estão abertas as candidaturas para o apoio à educação cinematográfica, através do apoio 
a atividades destinadas a promover a cultura cinematográfica e a melhorar os 
conhecimentos e o interesse do público em obras audiovisuais europeias, assim como 
para a promoção da circulação de filmes europeus em todo o mundo e de filmes 
internacionais na União em todas as plataformas de distribuição, através de projetos de 
cooperação internacional no setor audiovisual. 
 
NOVO  
EAC/A03/2018 - Erasmus Mundus Joint Master Degrees-Partnership with Japan 2019 
Candidaturas abertas até 1 de abril de 2019 
Candidaturas abertas no âmbito dos Mestrados Conjuntos Erasmus Mundus, para 
parcerias entre a União Europeia e o Japão.  
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NOVO  
EAC/A03/2018 - ERASMUS+: SPORT 2019  
Candidaturas abertas até 4 de abril de 2019 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas dedicadas ao tema do Desporto, 
no contexto da Europa Criativa, para parcerias de colaboração, pequenas parcerias de 
colaboração e eventos desportivos europeus sem fins lucrativos. 
 
Promotion of European Audiovisual Works Online 2019-Call EACEA 30/2018 
Candidaturas abertas até 5 de abril de 2019 
Candidaturas abertas para a promoção de obras audiovisuais europeias em linha, através 
do apoio às atividades de promoção, marketing e imagem de marca dos serviços de 
«vídeo a pedido», ao desenvolvimento de pacotes «On Line Ready», assim como de 
apoio a estratégias inovadoras e ferramentas em linha de circulação, distribuição e 
promoção de obras audiovisuais europeias. 
 

EUROPA PARA OS CIDADÃOS 
 

NOVO  
European Remembrance 2019 
Candidaturas abertas até 1 de fevereiro de 2019 
Abertas as candidaturas para o desenvolvimento de projetos de memória europeia, 
dedicados à reflexão sobre as causas dos regimes totalitários na história europeia 
recente. 
 
NOVO  
Town Twinning 2019 – Round 1 
Candidaturas abertas até 1 de fevereiro de 2019 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas no tópico dedicado à geminação 
de cidades, no contexto do compromisso democrático e participação cívica na União 
Europeia. 
 

JUSTIÇA 2020 
 

 

JUST-2018-AG-DRUGS: Supporting Initiatives in the Field of Drugs Policy 
Candidaturas abertas até 16 de janeiro de 2019 
Estão abertas as candidaturas para iniciativas de apoio no domínio da política da droga, 
dedicadas à epidemiologia do uso de novas substâncias psicoativas, ao apoio a 
organizações da sociedade civil, ao envolvimento e capacitação de agentes, ou para a 
aplicação prática de conhecimentos de trabalhos de investigação dedicada ao tema. 
 

OUTROS 
 

ISFB-2018-AG-CT-PROTECT: Protection 
Candidaturas abertas até 16 de janeiro de 2019 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas ao Fundo de Segurança Interna, 
no tópico dedicado à cooperação policial, para o desenvolvimento de projetos que visem 
a proteção de cidadãos e infraestruturas (críticas e espaços públicos) contra ameaças 
terroristas, incluindo para a defesa nuclear, biológica, química e radiológica e ameaças 
emergentes. 
 
AMIF-2018-AG-INTE 
Candidaturas abertas até 31 de janeiro de 2019 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas aos diferentes tópicos da 
convocatória do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração dedicada à 
implementação de ações transnacionais que visem a integração de nacionais de países 
terceiros em Estados Membros, assim como para o apoio à migração legal. 
 
ISFB-2018-AG-CT-CSEP: Civil Society Empowerment Programme  
Candidaturas abertas até 12 de fevereiro de 2019 
Estão abertas as candidaturas ao Fundo de Segurança Interna, para a vertente dedicada 
à cooperação policial, no âmbito do programa de capacitação da sociedade civil, que tem 
por objetivo apoiar a produção de narrativas alternativas, em resposta ao aumento de 
extremistas e terroristas na internet. 

ISFP-2018-AG-OC-ENV: Environmental crime  
Candidaturas abertas até 12 de fevereiro de 2019 
Está a decorrer o período para apresentação de candidaturas ao Fundo de Segurança 
Interna, para o desenvolvimento de projetos dedicados ao combate a crimes ambientais, 
através de atividades operacionais de aplicação da lei, por via da formação das 
autoridades competentes no combate ao tráfico de vida selvagem, crime florestal e 
outras formas de crime contra a vida selvagem, luta contra o tráfico de lixo ilícito e 
qualquer outro tipo de crime ambiental. 
 
ISFP-2018-AG-OC-FIRE: Firearms trafficking 
Candidaturas abertas até 12 de fevereiro de 2019 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o financiamento a projetos 
de combate ao tráfico de armas de fogo, para facilitar iniciativas e ações operacionais de 
Estados Membros em associação com países terceiros, com vista à promoção do 
conhecimento, deteção, investigação e condenação, promovendo a troca de melhores 
práticas entre países. 
 
ISFB-2018-AG-CT-TERFIN: Counter-Terrorism financing  
Candidaturas abertas até 19 de fevereiro de 2019 
Candidaturas abertas para o desenvolvimento de iniciativas de capacitação de agentes 
públicos e privados para melhor localizar e intersetar o financiamento terrorista nos 
Estados Membros, contribuindo para o aumento de detenções e a prevenção de 
ataques. 
 
NOVO  
ISFP-2018-AG-PIU: interconnectivity 
Candidaturas abertas até 25 de abril de 2019 
Candidaturas abertas no âmbito do Fundo de Segurança Interna, na vertente de 
policiamento, para o desenvolvimento de projetos dedicados à interconectividade 
entre Unidades de Informação de Passageiros (UIP). 
 
ISFP-2018-AG-SCHEN: Schengen  
Candidaturas abertas até 2 de maio de 2019 
Estão abertas as candidaturas no âmbito da convocatória para a vertente policial do 
Fundo de Segurança Interna, com o objetivo de prestar apoio financeiro ao controlo das 
fronteiras externas e à política comum de vistos da União Europeia. 
 
ISFB-AG-2018-ESUR: Border Surveillance AMIF-2018-AG-INTE 
Candidaturas abertas até 7 de março de 2019  
Estão abertas as candidaturas para o melhoramento da vigilância de fronteiras através 
da promoção da cooperação entre Estados Membros no contexto do EUROSUR (sistema 
europeu de vigilância de fronteiras), incluindo, quando apropriado, a cooperação com 
países terceiros. 
 
ISFB-2018-AG-CT-RAD: Radicalisation 
Candidaturas abertas até 19 de março de 2019 
Foi publicado o convite à apresentação de candidaturas para o desenvolvimento de 
respostas e ferramentas efetivas de prevenção e combate a todas as formas de 
radicalização em áreas prioritárias como a infância e juventude, o envolvimento da 
comunidade, a dimensão local, entre outras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nota: A informação disponibilizada neste Boletim resulta da consulta do portal 
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/iniciativas-comunitarias  
em 17 de DEZEMBRO de 2018.  
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