
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

BOLETIM 
INFORMATIVO 
 

 Julho 2021 



BOLETIM INFORMATIVO COM OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO | 2021  

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HORIZONTE 
EUROPA 

Reforçar as sinergias entre o EIC e a Startup Europa Pág.2  

Uma Indústria Digitalizada, Eficiente em Recursos e Resiliente 
(2021) 

Pág.2 

Biodiversidade e Serviços do Ecossistema Pág.3 

Soluções Intersetoriais para a Transição Climática Pág.3 

Ambiente e Saúde (2021) Pág.3 

 FUNDO  
AMBIENTAL 

3ª Fase do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na 
Administração Pública - Parte 3 

Pág.4 

FUNDO DE 
SOLIDARIEDADE DA 
UNIÃO EUROPEIA 

(FSUE) 

Apoio aos custos públicos decorrentes do combate à pandemia 
da doença COVID-19 

Pág.5 

MECANISMO DE 
RECUPERAÇÃO E 

RESILIÊNCIA 

Programa Impulso Jovens STEAM Pág.6 

Programa Impulso  Adultos Pág.7 

Oportunidades que permanecem abertas Pág.8 

 PROGRAMAS 

 PROGRAMAS 

 Oportunidades Que Permanecem Abertas 



BOLETIM INFORMATIVO COM OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO | 2021  

 

2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 Entende-se que uma organização internacional de investigação europeia, seja uma organização internacional, cuja maioria dos membros são 
Estados Membros ou Países Associados, e cujo objectivo principal é promover a ciência e cooperação tecnológica na Europa . 

Horizonte Europa 
Reforçar as sinergias entre o EIC e a Startup Europa 

Beneficiários: Entidades jurídicas, independentemente do seu local de estabelecimento, incluindo entidades jurídicas de 
países terceiros não associados ou organizações internacionais (incluindo organizações internacionais de investigação 
europeia1). Estar estabelecido num dos países elegíveis: Estado-Membro da UE (incluindo Países e Territórios Ultramarinos 
(PTU)); Países associados ao Horizonte Europa. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Enhancing synergies 
between the EIC and 

Startup Europe 

HORIZON-EIC-2021-
STARTUPEU-01 

1 de junho 2021 22 de setembro 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte Europa 
Uma Indústria Digitalizada, Eficiente em Recursos e Resiliente (2021) 

Beneficiários: Entidades jurídicas, independentemente do seu local de estabelecimento, incluindo entidades jurídicas de 
países terceiros não associados ou organizações internacionais (incluindo organizações internacionais de investigação 
europeia1). Estar estabelecido num dos países elegíveis: Estado-Membro da UE (incluindo Países e Territórios Ultramarinos 
(PTU)); Países associados ao Horizonte Europa.  

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Safe- and sustainable-by-
design polymeric materials 

(RIA) 

HORIZON-CL4-2021-
RESILIENCE-01 

22 de junho 2021 23 de setembro 2021 

Developing climate-neutral 
and circular raw materials 

(IA) 

HORIZON-CL4-2021-
RESILIENCE-01 

22 de junho 2021 23 de setembro 2021 

European Technological and 
Social Innovation Factory 

(RIA) 

HORIZON-CL4-2021-
RESILIENCE-01 

22 de junho 2021 23 de setembro 2021 

Identifying future availability 
of secondary raw materials 

(RIA) 

HORIZON-CL4-2021-
RESILIENCE-01 

22 de junho 2021 23 de setembro 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-startupeu-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-startupeu-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Horizonte Europa 
Biodiversidade e Serviços do Ecossistema 

Beneficiários:  Entidades jurídicas, independentemente do seu local de estabelecimento, incluindo entidades jurídicas de 
países terceiros não associados ou organizações internacionais (incluindo organizações internacionais de investigação 
europeia1). Estar estabelecido num dos países elegíveis: Estado-Membro da UE (incluindo Países e Territórios Ultramarinos 
(PTU)); Países associados ao Horizonte Europa. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

European partnership 
rescuing biodiversity to 
safeguard life on Earth 

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-
02 

22 de junho 2021 22 de julho 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte Europa 
Soluções Intersetoriais para a Transição Climática 

Beneficiários:  Entidades jurídicas, independentemente do seu local de estabelecimento, incluindo entidades jurídicas de 
países terceiros não associados ou organizações internacionais (incluindo organizações internacionais de investigação 
europeia1). Estar estabelecido num dos países elegíveis: Estado-Membro da UE (incluindo Países e Territórios Ultramarinos 
(PTU)); Países associados ao Horizonte Europa. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Emerging technologies for a 
climate neutral Europe 

HORIZON-CL5-2021-D2-01 24 de junho 2021 19 de outubro 2021 

Sustainable, safe and 
efficient recycling processes 

(Batteries Partnership) 
HORIZON-CL5-2021-D2-01 24 de junho 2021 19 de outubro 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte Europa 
Ambiente e Saúde (2021) 

Beneficiários: Entidades jurídicas, independentemente do seu local de estabelecimento, incluindo entidades jurídicas de 
países terceiros não associados ou organizações internacionais (incluindo organizações internacionais de investigação 
europeia1). Estar estabelecido num dos países elegíveis: Estado-Membro da UE (incluindo Países e Territórios Ultramarinos 
(PTU)); Países associados ao Horizonte Europa. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Health impacts of climate 
change, costs and benefits 

of action and inaction 

HORIZON-HLTH-2021-
ENVHLTH-02 

22 de junho 2021 21 de setembro 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-startupeu-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-startupeu-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-startupeu-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Fundo Ambiental 
3ª Fase do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública - Parte 3 

Beneficiários: Freguesias; Municípios; Serviços Municipalizados; Comunidades Intermunicipais; Áreas Metropolitanas; 
Empresas Municipais ou Intermunicipais; Entidades de Direito Público, de capitais exclusivamente públicos e de 
âmbito de intervenção local ou regional; Organismos da Administração Pública que se enquadrem na administração 
direta e nos institutos públicos da administração indireta do Estado, incluindo serviços desconcentrados. 

 
O Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na AP visa apoiar a aquisição, de forma  faseada e por substituição 
de veículos com mais de 10 anos, de 1 200 veículos elétricos (VE), em regime de aluguer, durante um período 
de 48 meses, bem como de postos de carregamento e de sistemas de georreferenciação e monitorização, 
tendo o FA sido identificado como a principal fonte de financiamento. 
O programa iniciou -se em 2014 com a Fase Piloto, tendo posteriormente decorrido mais  
duas fases. Na 3.ª fase, privilegiam-se os veículos de apoio logístico aos centros de saúde e respetivas 
extensões e a aquisição de postos de carregamento. 
O presente Aviso visa o financiamento a 50 % de mais 200 veículos elétricos destinados a organismos da 
administração local e central, designadamente freguesias, municípios, serviços municipalizados, 
comunidades intermunicipais, áreas metropolitanas, empresas municipais ou intermunicipais, entidades de 
direito público, de capitais  exclusivamente públicos e de âmbito de intervenção local ou regional 
Tipologias De Operações: 

a) A aquisição, em regime de locação operacional ou financeira, de VE ligeiros de passageiros ou 
comerciais (categorias N1 ou M1) por um período mínimo de 48 meses, apenas para veículos cujo 
valor total de aquisição não exceda os 62 500€ acrescidos de IVA à taxa legal em vigor; 

b) A aquisição e instalação de postos de carregamento destinados primordialmente aos VE  
a que se refere a alínea a), instalados em espaço privado de acesso privado e ligados à Rede  Mobi.E. 

Serão privilegiadas as entidades sedeadas em territórios de baixa densidade definidos em conformidade com 
a Portaria n.º 208/2017, de 13 de julho. 

 
A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Aviso é de 3 090 000,00€. 
Para aquisição dos VE, o financiamento é de 50% do valor da renda mensal decorrente da celebração de 
contrato de locação operacional ou financeira para aquisição do VE, até um limite máximo de 250€ mensais 
e por um período de 48 meses, independentemente da duração do contrato de locação celebrado. 
Para aquisição e instalação dos postos de carregamento, o financiamento é de 50 % do valor de aquisição e 
instalação de postos de carregamento a instalar nos locais determinados pelos beneficiários, até um limite 
máximo de 2 000€ no caso de postos de carregamento normal, e até ao limite de 4 000 €, no caso de postos 
de carregamento semirrápido, até ao máximo de 1 posto por veículo. 
 
*Fonte: Aviso n.º 11192/2021 

Data de Abertura: 

17 de junho 2021  
Data de Encerramento: 

31 de julho 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 11192/2021 

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/3fase-pameap-parte-3-pdf.aspx
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Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) 
Apoio aos custos públicos decorrentes do combate à pandemia da doença COVID-19 

Beneficiários: Municípios 

 
O presente aviso tem como objetivo financiar as despesas  públicas  de emergência para conter e  limitar a 
pandemia da  doença COVID-19, previstas no artigo 3º do Regulamento   Nacional   de   Aplicação   do   Fundo   
de   Solidariedade   da   União Europeia -Emergência  de  Saúde  Pública  da  doença  COVID-19  (FSUE  COVID-
19). 
Tipologia das operações:  

a) Assistência imediata, incluindo médica, à população afetada 
b) Proteção da população de risco de ser afetada, incluindo a prevenção, a vigilância ou o controlo da 

propagação 
c) Combate aos  riscos  graves  para  a  saúde  pública  ou  à  atenuação  do  seu  impacto  na saúde 

pública 
A dotação indicativa a alocar ao presente Aviso é de 55,5M€. 
O montante do apoio é obtido através do cálculo de duas parcelas: 

• Parcela 1, taxa de  comparticipação  de  100%  das despesas  elegíveis,  até  ao  limite  de  150  mil  
euros  por  Município,  exceto  se  o  total apurado   ultrapassar   a   dotação   global   fixada   no   
Aviso, em   que   a   taxa   de comparticipação é ajustada em conformidade. 

• Parcela 2, rateio da eventual dotação disponível após a atribuição da Parcela 1, pelos Municípios 
com despesa  superior  a  150  mil  euros,  proporcional  ao  montante  de despesas acima deste 
limite. 

Tipologias de despesas: 
a) Equipamentos e dispositivos médicos, incluindo ventiladores; 
b) Equipamentos de proteção individual, designadamente, máscaras, luvas e batas;  
c) Hospitais de campanha e outras infraestruturas de proteção civil; 
d) Testes, outras análises laboratoriais e outros meios de diagnóstico; 
e) Medicamentos; 
f) Assistência de emergência a públicos vulneráveis; 
g) Ações de sensibilização relativas à prevenção da doença; 
h) Outros custos  extraordinários  relativos  à  prestação  de  cuidados  de  saúde  e  de assistência e a 

medidas profiláticas. 
 
Nota: O período de elegibilidade das operações a apoiar ao abrigo do presente Concurso tem início a 14 de março de 2020 e 
termina em 30 de setembro de 2020. 

*Fonte: Aviso n.º FSUE-99-2021-01 

Data de Abertura: 

21 de junho 2021 
Data de Encerramento: 

30 de julho 2021 
Mais informação: 

FSUE-99-2021-01 

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Home/Download_Anonymous_Documento?docID=93128398-f0ce-43be-a0a4-3fd386a9cf31
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Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
Programa Impulso Jovens STEAM 

Beneficiários: Todas as IES, em consórcio (formal ou informal) e em articulação com associações empresariais, e/ou 
empregadores públicos e privados, assim como instituições de I&D (i.e., Unidades de I&D, Laboratórios Associados - LA, 
Laboratórios Colaborativos - CoLAB, Centros de Interface Tecnológica - CIT) e/ou centros de inovação, bem como 
entidades de âmbito municipal e/ou regional e escolas secundárias. 
• Só podem candidatar-se individualmente IES com mais de cinco mil estudantes em 2020/2021 (incluindo estudantes 

matriculados em cTESPS, licenciaturas e mestrados), podendo cada IES liderar apenas uma única candidatura e participar em 
apenas duas outras candidaturas adicionais; 

• As IES com menos de cinco mil estudantes em 2020/2021 (incluindo estudantes matriculados em cTESP, licenciaturas e 
mestrados) só podem concorrer associadas em consórcios de IES, de âmbito regional ou nacional, que reúnam uma capacidade 
atual de pelo menos cerca de cinco mil estudantes. Cada IES com menos de cinco mil estudantes só pode participar em duas 
candidaturas; 

• Grupo Alvo - estudantes inscritos em cursos STEAM, residentes no território nacional aquando das ações de que forem 
beneficiários. 

Objetivos 

• Promover e apoiar iniciativas orientadas exclusivamente para aumentar a graduação superior de jovens 
em áreas de ciências, tecnologias, engenharias, artes e matemática (STEAM - Science, Technology, 
Engineering, Arts and Mathmatics), dando resposta às novas necessidades do mercado  de trabalho. 

• Pretende-se apoiar projetos promovidos e a implementar por parte das Instituições de Ensino Superior 
(IES), em parceria ou em consórcio com empresas, empregadores públicos e/ou privados, autarquias e 
entidades públicas locais, regionais e nacionais, assim como em estreita articulação com escolas 
secundárias. Podem assumir a forma de “escolas”, “alianças” e/ou “programas”, orientados para reforçar 
a formação superior inicial e o aumento do número de graduados em áreas STEAM em todo o País, 
através da oferta de licenciaturas e outras formações iniciais de âmbito superior (e.g., cursos técnicos 
superiores profissionais no caso de ensino politécnico) num quadro de interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade, reforçando a afirmação nacional e internacional das IES. Igualmente pretende-se 
promover uma maior participação dos jovens no ensino superior e reduzir o abandono escolar, 
impedindo que eventuais constrangimentos financeiros das famílias decorrentes da atual situação 
pandémica invertam a tendência recente. Estas “alianças” / “programas” deverão ainda conter medidas 
concretas para mitigar as desigualdades existentes nesta área, quer em termos económicos, procurando 
incentivar o ingresso no ensino superior de alunos provenientes de territórios desfavorecidos, quer em 
termos de género, procurando incentivar o ingresso de estudantes do sexo feminino nas áreas STEAM. 

• Inclui programas especificamente orientados para a formação politécnica em áreas STEAM, estimulando 
uma “oferta de proximidade” em zonas de maior concentração de população junto dos principais centros 
urbanos, incluindo a oferta de ensino superior em estreita articulação com centros e redes colaborativas 
de inovação, a incubação de projetos empresarias, assim como a colaboração com escolas secundárias, 
sobretudo de âmbito profissional. 

A dotação total afeta ao presente Aviso é de 122 milhões de euros.  
Financiamento: a definir na Fase 2 do processo de implementação. 

• Fase 1: Concurso para a submissão de “manifestações de interesse”, aberto e competitivo, 
permitindo a todas as IES a apresentação de propostas para os dois programas.  

• Fase 2: Avaliação e negociação, seguido de convite direcionado às “manifestações de interesses” 
selecionadas na 1º fase, com vista a concretizar “contratos programas”, incluindo os planos e 
montantes de financiamento entretanto aprovadas.  

• Fase 3: Acompanhamento da execução, com avaliações anuais e possibilidade de reprogramação a 
partir de 2023, de modo a garantir a conclusão de execução nos prazos definidos. 

*Fonte: Aviso n.º 01/PRR/2021 

Data de Abertura: 

16 de agosto de 2021 
Data de Encerramento: 

10 de setembro de 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 01/PRR/2021 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/06/Aviso_C06-i03-e-i04-Incentivo-Adultos-e-Impulso-Jovens_Vr-Publicacao2.pdf
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Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
Programa Impulso  Adultos 

Beneficiários:  Todas as IES, em consórcio (formal ou informal) e em articulação com associações empresariais, e/ou 
empregadores públicos e privados, assim como instituições de I&D (i.e., Unidades de I&D, Laboratórios Associados - LA, 
Laboratórios Colaborativos - CoLAB, Centros de Interface Tecnológica - CIT) e/ou centros de inovação, bem como 
entidades de âmbito municipal e/ou regional e escolas secundárias. 
• Só podem candidatar-se individualmente IES com mais de cinco mil estudantes em 2020/2021 (incluindo estudantes 

matriculados em cTESPS, licenciaturas e mestrados), podendo cada IES liderar apenas uma única candidatura e participar em 
apenas duas outras candidaturas adicionais; 

• As IES com menos de cinco mil estudantes em 2020/2021 (incluindo estudantes matriculados em cTESP, licenciaturas e 
mestrados) só podem concorrer associadas em consórcios de IES, de âmbito regional ou nacional, que reúnam uma capacidade 
atual de pelo menos cerca de cinco mil estudantes. Cada IES com menos de cinco mil estudantes só pode participar em duas 
candidaturas; 

• Grupo Alvo - estudantes inscritos em cursos STEAM, residentes no território nacional aquando das ações de que forem 
beneficiários. 

Objetivos 

• Reforçar e diversificar a formação pós-secundária, garantindo respetivamente a reconversão e 
atualização de competências através do desenvolvimento de soluções de qualificação flexíveis, de 
qualidade e capazes de dar resposta à transformação dos mercados de trabalho e aos novos requisitos 
da empregabilidade, reforçando a articulação com os sistemas de ciência e ensino superior na busca de 
soluções conjuntas que permitam potenciar quer a relevância das competências adquiridas e o sucesso 
dos diplomados no mercado de trabalho, quer novos arranjos colaborativos orientados pelo 
conhecimento científico. Pretende-se apoiar programas promovidos e a implementar por parte das IES, 
em parceria ou em consórcio com empresas, empregadores públicos e/ou privados e incluindo 
autarquias e entidades públicas locais, regionais e nacionais. Podem assumir a forma de “escolas”, 
“alianças” e/ou “programas”, orientados para a formação superior inicial e pós-graduada de públicos 
adultos (incluindo diplomas de pós-graduação de curta duração e mestrados), em todas as áreas do 
conhecimento, visando a formação ao longo da vida, assim como reforçar a afirmação nacional e 
internacional das IES.  

• Inclui programas especificamente orientados para a formação pós-graduada, na forma de consórcios 
entre IES e empregadores, orientados para aumentar o número de adultos no ensino superior, em 
termos de conversão e/ou atualização de competências (i.e., re-skilling e up-skilling), em estreita 
articulação com centros/ redes colaborativas de inovação e a incubação de projetos empresariais, 
incluindo a atração de estudantes 5 estrangeiros para estudos pós-graduados em Portugal.  

• Pretende-se promover uma rede de, pelo menos, 10 “escolas” e/ou “alianças” para a formação pós-
graduada em colaboração com empresas, com pelo menos 4 iniciativas no interior do País, até ao 3º 
trimestre de 2023.  

A dotação total afeta ao presente Aviso é de 130 milhões de euros.  
Financiamento: a definir na Fase 2 do processo de implementação. 

• Fase 1: Concurso para a submissão de “manifestações de interesse”, aberto e competitivo, 
permitindo a todas as IES a apresentação de propostas para os dois programas.  

• Fase 2: Avaliação e negociação, seguido de convite direcionado às “manifestações de interesses” 
selecionadas na 1º fase, com vista a concretizar “contratos programas”, incluindo os planos e 
montantes de financiamento entretanto aprovadas.  

• Fase 3: Acompanhamento da execução, com avaliações anuais e possibilidade de reprogramação a 
partir de 2023, de modo a garantir a conclusão de execução nos prazos definidos. 

*Fonte: Aviso n.º 01/PRR/2021 

Data de Abertura: 

16 de agosto de 2021 
Data de Encerramento: 

10 de setembro de 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 01/PRR/2021 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/06/Aviso_C06-i03-e-i04-Incentivo-Adultos-e-Impulso-Jovens_Vr-Publicacao2.pdf
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Oportunidades que permanecem abertas - Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

Fundo de Transportes: Promoção de Modos 
Complementares de Mobilidade 

31 de julho 2021 Aviso n.º 5/2021 

Fundo de Transportes: Apoio à Aquisição e 
Instalação de Equipamentos Destinados ao 
Estacionamento de Bicicletas 

30 de setembro 2021 Aviso n.º 3/2021 

Sistema de Incentivos às Empresas: Regime 
Contratual de Investimento (RCI) 

30 de setembro 2021 SIFN-99-2021-01 

 
Oportunidades que permanecem abertas - HORIZONTE 2020 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

Prémio de Indução: Comboio Único 22 de outubro 2020 21 de setembro 2021 

Mais Informações  
Funding & Tender 

Opportunities 

 Oportunidades que permanecem abertas - HORIZONTE EUROPA 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

Prémios para Capital Europeia da Inovação 
(iCapital) 

18 de março 2021 15 de julho 2021 

Prémio Europeu de Compras de Inovação 14 de abril 2021 29 de julho 2021 

Desafios EIC Accelerator 2021 8 de abril 2021 6 de outubro 2021 

Abertura EIC Accelerator 2021 8 de abril 2021 6 de outubro 2021 

Mais Informações  
Funding & Tender 

Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas - Programa Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

Aviso de candidaturas para a proteção e 
promoção dos direitos da criança 

20 de abril 2021 7 de setembro 2021 

Mais Informações  
Funding & Tender 

Opportunities 

https://gtatransportes.files.wordpress.com/2021/05/aviso-no-5_2021-promocao-de-modos-complementares-de-mobilidade-pub-1.pdf
https://gtatransportes.files.wordpress.com/2021/03/aviso-3_2021-estacionamento-de-bicicletas-pub-31-mar-2021.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20210517_AAC_11_SI_2021_RCI.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search

