
 
 
 

Call for Proposals 
 
A Cross Border Cooperation faz parte do European Neighborhood Instrument. Os projetos 
são financiados pela Comissão Europeia e destinam-se à melhoria das situações dos países que 
fazem fronteira com a União Europeia. As áreas temáticas são: 
 

 Promover o desenvolvimento social e económico das regiões fronteiriças; 

 Resolução de problemas comuns: ambiente, saúde pública e segurança; 

 Melhorar as condições de vida das populações, dos standards de qualidade e da 
mobilidade de capitais. 

 
No Egito tem havido grande ênfase no sector das energias renováveis, eficiência energética, 
reciclagem, agricultura, água, uso eficiente da água. 
 
O período de submissão de propostas a para a próxima ronda de projetos vai abrir entre 
Fevereiro e Março de 2019. 
 
Os termos da cooperação (budget, deadlines) vão ser acordados no Cairo na última semana de 
Janeiro. A edição anterior teve um budget comunitário de 84,600,000 Euros. 
 
As propostas deverão ser desenvolvidas por uma entidade de um estado membro da União 
Europeia e por uma entidade da vizinhança, neste caso, o Egito. 
 
Os projetos destinam-se a: 

 Entidades públicas e privadas sem fins lucrativos (Universidades, Fundações); 

 Câmaras de Comércio e Associações Empresariais; 
 
 
As regras para os projetos e a informação relativa aos procedimentos podem ser consultadas 
em: 
 

 https://tesim-enicbc.eu/wp-content/uploads/2016/11/10Novcbc_2014-
2020_programming_document_en.pdf 

 
Outras informações podem ser consultadas em : 
 

 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/cross-border-
cooperation_en 

 

 https://tesim-enicbc.eu/ 
 
Os pontos de contacto nacionais de Portugal no programa CBC são: 

 Raquel Rocha  
Territorial Cooperation Coordinator Agency for Development and Cohesion Territorial 
Cooperation Unit Av. 5 de Outubro, 153 1050-053 Lisboa – Portugal  
Telefone: +351 218 814 043 Fax: +351 218 881 111  
E-mail: raquel.rocha@adcoesao.pt 
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 Olivério Graça 
Territorial Cooperation National Correspondent Cohesion and Development Agency Territorial 
Cooperation Unit Av. 5 de Outubro, 153 1050-053 Lisboa - Portugal  
Telefone: +351 218 814 026 Fax: +351 218 881 111  
E-mail: oliverio.graca@adcoesao.pt 
 
Os pontos de contactos de outros países podem ser consultados aqui: 
http://www.enpicbcmed.eu/sites/default/files/list_of_ncps_updated_10_08_2017.pdf 
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