
Open call for pre-proposals  

ERA-NET BlueBio COFUND |  

Submissão de pré-propostas 17 December 2018 a 17 Março de 2019 

A ERA-NET Cofund Bluebioeconomy promove o primeiro concurso cofinanciado onde 16 
países membros irão financiar projetos de investigação transnacional num total de 29.25M€ 
para explorar a produção e utilização sustentável de biomassa aquática, nos diferentes 
níveis trópicos incluído o desenvolvimento de novos sistemas de aquacultura, com vista a 
satisfazer as necessidades do mercado. O objetivo é o de criar, testar, valorizar e trazer para 
o mercado novos produtos e serviços resultado do conhecimento adquirido e provenientes 
de uma diversidade de biomassa aquática de origem marinha, mas também de água doce. 
 
As propostas deverão procurar uma complementaridade com outros projetos financiados 
ao abrigo do FP7 e H2020, ERA-NETs ou outros esquemas de financiamento a decorrer ou 
recentemente finalizados. Os projetos deverão demonstrar o envolvimento da indústria. Os 
projetos poderão procurar sinergias com a produção de biomassa in-land e deverão 
descrever o nível de TRL esperado para o início e fim do projeto. 
 
 
Áreas Prioritárias: 
 
Área prioritária 1: Exploração de novos recursos 
Área prioritária 2: Novos desenvolvimentos para as pescas e aquacultura 
Área prioritária 3: Explorando sinergias entre diferentes setores 
Área prioritária 4: Explorando a utilização das TIC’s na Biotecnologia 
 
Países Participantes  

Bélgica, Croácia, Dinamarca, Estónia, Finlândia, Alemanha, Grécia, Islândia, Itália, Malta, 
Noruega, Portugal, Roménia, Espanha e Suécia. 

A Convocatória 

BlueBio ERA-NET COFUND  
 
A ERA-NET COFUND Blue Bioeconomy – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources 
(BlueBio) foi desenhada para apoiar parcerias público-públicas entre os Estados-Membros 
e os países associados para a implementação e a coordenação de atividades de networking. 
A BlueBio lança uma convocatória em colaboração da JPI Oceans Operational Plan e aborda 
prioridades em comum como descrito da ERA-NET. 
 
Para informações mais detalhadas do enquadramento, scope, áreas prioritárias, prazos, 
critérios e outros, por favor, consulte a página web da BlueBio COFUND,  
http://www.bluebio.eu 
 
O compromisso da FRCT é de 200 000 €, estimando-se o apoio a entre 1 e 2 projetos. 

http://www.bluebio.eu/


 
Todos os investigadores regionais que participam num consórcio que se candidata a esta 
convocatória devem apresentar o Termo de Compromisso, a solicitar ao FRCT. 
 
Esta declaração deve ser enviada por e-mail para a pessoa de contato regional, devidamente 
preenchida, assinada e carimbada, até 10 dias após o prazo final da chamada. A cópia 
impressa original deve ser enviada para o FRCT. 
 
Consulte também o Guia para a participação de equipas de investigação regionais em ERA-
NETs financiadas pelo FRCT em http://frct.azores.gov.pt/legislacao/ 
 
Este concurso tem duas fases: pré-propostas e propostas completas. O prazo para 
submissão de pré-propostas acaba a 17 de Março de 2019, 17:00 (CET). 
 

 
 
Brokerage event  
 
O evento Brokerage para os candidatos terá lugar em Lysaker, na Noruega, a 30 de janeiro 
de 2019. Durante este evento, os participantes terão conhecimento sobre a convocatória 
cofinanciada e terão a oportunidade de encontrar potenciais parceiros através de várias 
sessões de “matchmaking”. Ao mesmo tempo, decorrerá um webinar onde os participantes 
terão a oportunidade de propor questões durante a sessão via plataforma online.  

Ver mais em  https://blubio-brokerage-event-2019.b2match.io/ 

 
Contactos FRCT 
 
Gisela Nascimento –  Gisela.MC.Nascimento@azores.gov.pt 
 

17 de dezembro  Abertura do Concurso  

30 de janeiro  Brokerage Event  

17 de Março de 2019 Prazo de submissão de pré-propostas 
 

Maio 2019  Avaliação/Seleção das propostas  

Junho 2019  Convite para submissão de propostas 
completas 

17 setembro 2019  Prazo de submissão de proposta 
completa 

Dezembro 2019  Avaliação/Seleção das propostas 

Janeiro – Maio 2020  Inicio dos projetos  

http://frct.azores.gov.pt/legislacao/
https://blubio-brokerage-event-2019.b2match.io/

