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EEA GRANTS 
SGS #2 - Desenvolvimento de Competências Empresariais e de Gestão - Formação no Emprego  

Beneficiários:  Promotores: PMEs e organizações sem fins lucrativos, estabelecidas legalmente em Portugal;  
Parceiros: Quaisquer Entidades, públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais, bem como organizações não-
governamentais, cuja localização principal é tanto nos Estados-Doadores ou em Portugal. 
Nota: Cada parceiro só pode participar em apenas duas candidaturas 

O  presente Aviso tem como principal objetivo  financiar iniciativas que promovam a competitividade da 
economia azul através da formação no emprego para o desenvolvimento de competências empresariais e de 
gestão, incluindo, mas não exclusivamente, para empresas com projetos previamente aprovados na área do 
desenvolvimento de negócios no âmbito do Programa de Crescimento Azul. 
Tipologia de Projetos: 
Os seguintes tipos de projetos devem ser financiados: 

• Formação para melhoria de competências empresariais e de gestão (formação, coaching, mentoring 
etc.); 

• Programas de estágio profissional para PMEs; 

• Cursos de formação; 

• Capacitação em novas tecnologias que representem um fator inovador para o desenvolvimento do 
negócio; 

• Formação executiva em liderança e gestão, desenvolvimento de equipas e habilidades de 
colaboração; 

• Formação em inovação aberta; 

• Formação em propriedade intelectual e gestão de Direitos de Propriedade Industrial; 

• Transferência de tecnologia e capacidades de investigação colaborativa; 

• Programas de capacitação feminina, com competências essenciais em gestão de negócios, liderança 
de equipas, gestão de projetos, capacidades de comunicação, etc. 

 
A dotação total afeta ao presente Aviso é de 1.000.000€, sendo o montante mínimo de financiamento por 
projeto de 25.000€ e o montante máximo de 75.000€.  
A taxa de financiamento não deverá exceder os 90% do total elegível dos custos do projeto. 
 

 

*Fonte: Aviso n.º 1 

Data de Encerramento: 

30 de novembro de 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 1 

https://www.eeagrants.gov.pt/media/4327/sgs-2-desenvolvimento-de-competencias-empresariais-e-de-gestao-formacao-no-emprego.pdf
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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 
Uso de energia eficiente, sustentável e inclusivo 

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 EU (incluindo Países e Territórios Ultramarinos 
(PTU)); Países associados ao Horizonte Europa. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Strengthening European coordination 
and exchange for innovation uptake 

towards sustainability, quality, 
circularity and social inclusion in the 

built environment as a contribution to 
the new European Bauhaus 

(Built4People) 

HORIZON-CL5-2021-D4-02  2 de setembro 2021 25 de janeiro 2022 

Cost-effective, sustainable multi-
functional and/or prefabricated holistic 

renovation packages, integrating RES 
and including re-used and recycled 

materials (Built4People) 

HORIZON-CL5-2021-D4-02  2 de setembro 2021 25 de janeiro 2022 

Demonstrating integrated technology 
solutions for buildings with 

performance guarantees (Built4People) 
HORIZON-CL5-2021-D4-02  2 de setembro 2021 25 de janeiro 2022 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte Europa 
Fornecimento de energia sustentável, seguro e competitivo 

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 EU (incluindo Países e Territórios Ultramarinos 
(PTU)); Países associados ao Horizonte Europa. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Innovative biomethane production as 
an energy carrier and a fuel 

HORIZON-CL5-2021-D3-03  2 de setembro 2021 23 de fevereiro 2022 

Solutions for more sustainable 
geothermal energy 

HORIZON-CL5-2021-D3-03  2 de setembro 2021 23 de fevereiro 2022 

Demonstration of large-scale CHP 
technologies for a shift to the use of 

biogenic residues and wastes 
HORIZON-CL5-2021-D3-03  2 de setembro 2021 23 de fevereiro 2022 

Demonstration pilot lines for 
alternative and innovative PV 

technologies (Novel c-Si tandem, thin 
film tandem, bifacial, CPV, etc.) 

HORIZON-CL5-2021-D3-03  2 de setembro 2021 23 de fevereiro 2022 

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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Development of hydropower 
equipment for hidden hydropower 

HORIZON-CL5-2021-D3-03  2 de setembro 2021 23 de fevereiro 2022 

Innovative foundations, floating 
substructures and connection systems 

for floating PV and ocean energy 
devices 

HORIZON-CL5-2021-D3-03  2 de setembro 2021 23 de fevereiro 2022 

Carbon-negative sustainable biofuel 
production 

HORIZON-CL5-2021-D3-03  2 de setembro 2021 23 de fevereiro 2022 

Cost-effective micro-CHP and hybrid 
heating systems 

HORIZON-CL5-2021-D3-03  2 de setembro 2021 23 de fevereiro 2022 

Stable high-performance Perovskite 
Photovoltaics 

HORIZON-CL5-2021-D3-03  2 de setembro 2021 23 de fevereiro 2022 

Novel approaches to concentrated 
solar power (CSP) 

HORIZON-CL5-2021-D3-03  2 de setembro 2021 23 de fevereiro 2022 

Wind energy in the natural and social 
environment 

HORIZON-CL5-2021-D3-03  2 de setembro 2021 23 de fevereiro 2022 

AU-EU Water Energy Food Nexus HORIZON-CL5-2021-D3-03  2 de setembro 2021 23 de fevereiro 2022 

Physics and aerodynamics of 
atmospheric flow of wind for power 

production 

HORIZON-CL5-2021-D3-03  2 de setembro 2021 23 de fevereiro 2022 

Hybrid catalytic conversion of 
renewable energy to carbon-neutral 

fuels 

HORIZON-CL5-2021-D3-03  2 de setembro 2021 23 de fevereiro 2022 

Next generation of renewable energy 
technologies 

HORIZON-CL5-2021-D3-03  2 de setembro 2021 23 de fevereiro 2022 

 

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
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2 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 Eu ropa. 

Horizonte Europa 
MSCA para investigadores em risco 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 
europeia2). Estar estabelecido num dos países elegíveis: Estado-Membro da EU (incluindo Países e Territórios Ultramarinos 
(PTU)); Países associados ao Horizonte Europa. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

MSCA Researchers at Risk 2021 
HORIZON-MSCA-2021-RR-

01 
 2 de setembro 2021 6 de janeiro 2022 

 

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
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Oportunidades que permanecem abertas - Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência: 
Desenvolvimento de Projetos no âmbito da 
Reformulação do atendimento dos serviços 
públicos 

29 de outubro 2021 
Aviso n.º 01/C19-

i01/2021 

POISE: Combate à violência de género/doméstica - 
Instrumentos Específicos de Proteção das Vítimas e 
de Acompanhamento dos Agressores na Violência 
Doméstica 

8 de outubro 2021 POISE‐ 37‐2021‐15 

ICNF: Programa de concessão de incentivos 
financeiros para a construção e a modernização de 
centros de recolha oficial de animais de companhia 
(CRO) e de instalações das associações zoófilas 
(IAZ) e das despesas referentes a programas de 
bem-estar animal e medidas excecionais de 
combate aos efeitos da pandemia da doença 
COVID-19. 

15 de outubro 2021 
Aviso n.º 

1/2021/ICNF-
DBEAC 

ICNF: Campanha de prestação de serviços 
veterinários de assistência a famílias carenciadas e 
associações zoófilas. 

15 de outubro 2021 
Aviso n.º 

2/2021/ICNF-
DBEAC 

ICNF: Campanhas de apoio à esterilização de cães e 
gatos de companhia 

15 de outubro 2021 
Aviso n.º 

3/2021/ICNF-
DBEAC 

ICNF: Campanha de apoio à sensibilização para os 
benefícios da esterilização de animais de 
companhia 

15 de outubro 2021 
Aviso n.º 

4/2021/ICNF-
DBEAC 

ICNF: Campanha de apoio à identificação eletrónica 
e registo de animais de companhia 

15 de outubro 2021 
Aviso n.º 

5/2021/ICNF-
DBEAC 

 
Oportunidades que permanecem abertas - HORIZONTE EUROPA 

Medida Data de Encerramento 

Desafios EIC Accelerator 2021 6 de outubro 2021 

Abertura EIC Accelerator 2021 6 de outubro 2021 

Soluções Intersetoriais para a Transição Climática 19 de outubro 2021 

Ecossistemas de Inovação Interconectados (2021) 26 de outubro 2021 

Co-criação com compradores públicos e privados de inovações 28 de outubro 2021 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/08/Aviso_1_PRR_LojasCIdadao_EMRP_2021-07-29_PM.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/08/Aviso_1_PRR_LojasCIdadao_EMRP_2021-07-29_PM.pdf
https://poise.portugal2020.pt/documents/10180/58793/AVISO_TO3_17_2_POISE-37-2021-15+_v1.pdf/ef49c99f-c76b-4e57-bc0e-5e709297568b
https://www.icnf.pt/api/file/doc/5a0e6182bc2ceaa1
https://www.icnf.pt/api/file/doc/5a0e6182bc2ceaa1
https://www.icnf.pt/api/file/doc/5a0e6182bc2ceaa1
https://www.icnf.pt/api/file/doc/42b498dff6e32064
https://www.icnf.pt/api/file/doc/42b498dff6e32064
https://www.icnf.pt/api/file/doc/42b498dff6e32064
https://www.icnf.pt/api/file/doc/b09e86817e6bae27
https://www.icnf.pt/api/file/doc/b09e86817e6bae27
https://www.icnf.pt/api/file/doc/b09e86817e6bae27
https://www.icnf.pt/api/file/doc/b2d4f77338790209
https://www.icnf.pt/api/file/doc/b2d4f77338790209
https://www.icnf.pt/api/file/doc/b2d4f77338790209
https://www.icnf.pt/api/file/doc/c6de440a9d054bf1
https://www.icnf.pt/api/file/doc/c6de440a9d054bf1
https://www.icnf.pt/api/file/doc/c6de440a9d054bf1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
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Oportunidades que permanecem abertas – ERASMUS+ 

Medida Data de Encerramento 

#BeInclusive - Prémios Desportivos 21 de outubro 2021 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas – LIFE: Programa para o ambiente e a ação climática 

Medida Data de Encerramento 

Domínio da «Ação Climática» 30 de novembro 2021 

Economia circular e qualidade de vida - Projetos de ação padrão 
(SAP) (LIFE-2021-SAP-ENV) 

30 de novembro 2021 

Natureza e Biodiversidade - Projetos de Ação Padrão (SAP) (LIFE-
2021-SAP-NAT) 

30 de novembro 2021 

Transição para Energia Limpa 12 de janeiro 2022 

Natureza Estratégica e Projetos Integrados (SNAP / SIP) (LIFE-
2021-STRAT-two-stage) 

7 de abril 2022 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas – EEA GRANTS 

Medida Data de Encerramento 

Fundo de Relações Bilaterais - Aviso Relações Bilaterais 
Crescimento Azul#1 

31 de dezembro 2021 

Portugal e Noruega - Parcerias para a Inovação - FBR Open Call#2 26 de maio 2023 

Mais Informações Funding & Tender Opportunities 

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

