
 

 
 

Anúncio  
ERA-MIN Concurso Transnacional Conjunto 2018  

 

 MATÉRIAS-PRIMAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  
E A ECONOMIA CIRCULAR 

 

Datas importantes 
 

• 31 outubro 2018 – Abertura do concurso 

• 20 novembro 2018 – Abertura da submissão eletrónica de propostas  

• 31 janeiro 2019, 16:00 (hora Lisboa) - Data limite de submissão de propostas  

• 14 maio 2019 – Comunicação dos resultados do concurso  

• 1 novembro 2019 – Data limite para o início dos projetos de IDTI  
Orçamento total do concurso – 14,5 millhões de euros 

Documentos do concurso - https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2018  
Regulamento nacional -  https://www.fct.pt/apoios/cooptrans/eranets/eramin2/  
 

Países/Regiões participantes no concurso 

Estados-membros da UE: 
Alemanha, Bélgica/Bruxelas, Bélgica/Flandres, Bélgica/Valónia, Eslováquia, Eslovénia, 
Espanha, Espanha/Castilha e Leão, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália/Calabria , 
Polónia, Portugal, Roménia e Suécia.  
País Associado à UE: Turquia 
Outros países: África do Sul, Brasil, Canada/Québec e Chile.   



 

 

Âmbito e tópicos do concurso  

O âmbito do concurso é a investigação orientada para as necessidades, em matérias-
primas não-energéticas, não-agrícolas (minerais industriais, de construção e 

metálicos), abordando uma, ou várias áreas, do ciclo de vida dos recursos primários e 
dos recursos secundários: 

Tópico 1. Aprovisionamento sustentável dos recursos primários  

Tópico 2. Conceção de produtos para a economia circular  

Tópico 3. Produção e refabrico eficiente em termos de recursos  

Tópico 4. Reciclagem de produtos no final da vida útil (recursos secundários)  

Tópico 5. Tópicos transversais (modelos de negócio, avaliação de impacto ambiental, 
aceitação social e perceção publica) 

 

Quem pode candidatar-se a financiamento da FCT 
• Instituições do ensino superior, seus institutos e unidades de I&D; 

• Laboratórios do Estado ou internacionais com sede em Portugal; 

• Instituições públicas e privadas sem fins lucrativos;  

• Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 

 
Alguns critérios de elegibilidade e recomendações aos candidatos 

• Cada consórcio deve ser formado por um mínimo de 3 entidades legais 
independentes, elegíveis para solicitar financiamento, de, pelo menos, um 
Estado Membro da UE ou País Associado à EU, que participa neste concurso.  

• A duração do projeto deve ser 36 meses, no máximo. 

• As propostas são escritas em inglês. 

• Os candidatos de instituições nacionais devem contactar a FCT para confirmar 

o regulamento e regras aplicáveis a este concurso.  

 
Sobre ERA-MIN 2  

ERA-MIN 2 é uma rede pan-Europeia de programas de financiamento de 
investigação e inovação, coordenada pela FCT- Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
(Portugal), com 21 organizações públicas de 17 países/regiões, na área das matérias-
primas. Tem como objetivo reforçar e consolidar a coordenação de programas de 
investigação e inovação na área das matérias-primas não energéticas, não agrícolas 
(minerais metálicos, de construção e industriais) e promover a economia circular. 
Como resultado do Concurso 2017 co-financiado pela EU, foram financiados 16 
projetos transnacionais com 12,3 milhões de euros de fundos públicos.  
 

Para mais informação, contacte a FCT 
(Ana Luísa Lavado analuisa.lavado@fct.pt; Dina Carrilho dina.carrilho@fct.pt ) 

Mais informação está disponível no portal da ERA-MIN 2 www.era-min.eu 


