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Create value with public 

funding 

Horizonte 2020: European Green Deal call 
 
Visando reforçar o apoio à investigação e desenvolvimento (“I&D”) e 

à inovação de projetos sustentáveis no âmbito do Pacto Ecológico 

Europeu (“Green Deal”), a Comissão Europeia lançou no dia 18 de 

setembro um concurso para apresentação de candidaturas ao abrigo 

do Programa Horizonte 2020, com uma dotação orçamental de 1 

bilião de Euros.  

 
Áreas temáticas de intervenção 
 

Foram consagradas na call as seguintes áreas temáticas de intervenção: 

1. Aumento da ambição climática da União Europeia (UE) - desafios 

intersectoriais; 

2. Fornecimento de energia limpa, segura e a preços acessíveis; 

3. Mobilização da indústria para uma economia circular e limpa; 

4. Construção de edifícios energeticamente eficientes; 

5. Mobilidade sustentável e inteligente; 

6. Do “prado ao prato”: conceber um sistema alimentar justo, saudável e 

amigo do ambiente; 

7. Preservação e recuperação dos ecossistemas e da biodiversidade; 

8. Ambição de poluição zero em prol de um ambiente sem substâncias tóxicas; 
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9. Reforço do conhecimento para apoio ao Pacto Ecológico Europeu; 

10. Capacitação dos cidadãos para a transição para uma Europa sustentável e neutra em termos de clima. 

Os tópicos fundamentais incluem, entre outros: 

 Demonstração de tecnologias inovadoras críticas para permitir a futura implantação em larga escala de 

tecnologias de energia renovável offshore; 

 Desenvolver e demonstrar um eletrolisador de 100 MW; 

 Construção e renovação de edifícios de forma eficiente em termos de energia e recursos; 

 Conceção de aeroportos e portos sustentáveis como polos para mobilidade sustentável e inteligente; 

 Teste e demonstração de inovações sistémicas para alimentos sustentáveis, “do prado ao prato”. 

A apresentação detalhada de cada tópico está disponível no Portal da UE. 

Prazos 

 22 de setembro de 2020 - Abertura do concurso. 

 

 26 de janeiro de 2021 – Submissão das candidaturas. 

Por fim, uma vez que o Green Deal possui um significativo impacto noutros mecanismos de financiamento 

europeu (v.g. LIFE e o novo European Innovation Fund), é recomendável a validação prévia do alinhamento da 

estratégia de sustentabilidade dos potenciais candidatos com os termos do presente concurso.  

 

Contactos 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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