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POISE 
Instrumentos Específicos de Proteção das Vítimas e de Acompanhamento dos Agressores na Violência 

Doméstica 

Beneficiários: Entidades públicas ou privadas que integrem a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica 
(RNAVVD) 

 
O presente concurso refere-se a intervenções no âmbito do atendimento, acompanhamento e apoio 
especializados a vítimas de violência doméstica e violência de género. 
O presente aviso pretende colmatar as necessidades existentes a este nível RNAVVD, através do reforço das 
respetivas equipas técnicas, mediante o recrutamento de psicólogos/as com o perfil técnico previsto, visando 
garantir, nas estruturas de atendimento da RNAVVD, a existência de RAP - Respostas de Apoio Psicológico para 
crianças e jovens vítimas de violência doméstica, correspondentes a serviços de apoio psicológico e 
psicoterapêutico, recorrendo a metodologias de intervenção individual ou em grupo e baseadas em abordagens 
especializadas, como as abordagens psicoterapêuticas focadas no trauma. 
As ações de atendimento, acompanhamento e apoio especializados, nas dimensões psicológica e 
psicoterapêutica, aqui designadas RAP (Respostas de Apoio Psicológico) para crianças e jovens vítimas de violência 
doméstica, quer estejam acolhidas nas casas de abrigo e respostas de acolhimento de emergência quer sejam 
atendidas e acompanhadas pelas estruturas de atendimento da RNAVVD. 
Com o objetivo de maximização de disponibilidades técnicas e financeiras e de trabalho em rede, as RAP apoiadas 
ao abrigo deste aviso, devem garantir resposta às crianças e jovens acolhidas nas estruturas de acolhimento e 
acompanhadas pelas estruturas de atendimento da RNAVVD que funcionem no mesmo território, e ficam sujeitas 
aos protocolos de avaliação, aconselhamento e encaminhamento, e à supervisão técnica da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses, sem prejuízo da devida articulação determinada no âmbito do sistema de promoção e proteção de 
crianças e jovens. 
Assim, cada RAP que venha a ser apoiada numa estrutura de atendimento da RNAVVD deve garantir a cobertura 
de, pelo menos, todos os concelhos de uma das Comunidades Intermunicipais (CIM) que integram cada território. 
Contudo, para as CIM em que funcionem várias estruturas de atendimento da RNAVVD, e para garantia de que 
não existem sobreposições de intervenção, serão valorizadas as candidaturas em que seja manifesto acordo 
prévio com as restantes estruturas da área, devendo para o efeito cada candidatura incluir explicitação e 
justificação do âmbito territorial de intervenção de cada estrutura. 
A dotação financeira indicativa afeta ao presente concurso é de 2 788 000,00€, para uma meta de realização de 
5000 atendimentos. A distribuição indicativa para o Território abrangido pela Comunidade Intermunicipal do 
Oeste é de 164.000,00€. 
A percentagem máxima do financiamento é de 85% da despesa elegível. 
 
 
 
*fonte: Aviso n.º POISE-37-2021-01 

Data de Abertura: 

06 de janeiro 2021 

Data de Encerramento: 

17 de fevereiro 2021 

Mais informação: 

POISE-37-2021-01 

https://poise.portugal2020.pt/documents/10180/111337/Aviso+37-2021-01_v1.pdf/b72dc3dc-9300-4fd3-943e-351a3a4f0229
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POISE 
Projeto de Mediadores Municipais e Interculturais 

Beneficiários: Pessoas coletivas de direito público pertencentes à administração local (municípios) e as associações da 
sociedade civil (preferencialmente associações de migrantes e das comunidades ciganas) 

 
Nos termos do artigo 159.º do Regulamento Específico, constituem objetivos da presente tipologia de operações: 

a) Promover redes e parcerias capazes de criar pontes entre cidadãos e instituições; 
b) Promover a mudança a partir dos atores presentes no território, unindo as diferentes sensibilidades, 

prevenindo o conflito ou, quando necessário, atuando sobre o mesmo numa atitude mediadora entre as 
partes, juntando todos em torno de uma mesma agenda. 

Os projetos devem contribuir para a coesão social, a melhoria da qualidade de vida e a convivência intercultural, 
em municípios com diversidade cultural significativa, mediante uma gestão positiva, participativa e preventiva da 
diversidade através de uma intervenção mediadora e da participação dos protagonistas locais. 
Entende-se por Mediação Intercultural a intervenção de um/a Mediador/a enquanto intermediário para as 
situações sociais, interindividuais ou intergrupais, de multiculturalidade significativa tendo em vista o 
reconhecimento do Outro e da aproximação das partes, a comunicação e a compreensão mútua, a aprendizagem 
e o desenvolvimento da convivência, a regulação de conflitos e adequação institucional, entre os atores sociais ou 
institucionais etnoculturalmente diferenciados. 
A prossecução dos objetivos desta tipologia de operações concretiza-se em torno dos seguintes objetivos 
específicos: 

▪ Facilitar a relação e a comunicação entre os diferentes protagonistas da comunidade (instituições, 
profissionais e cidadãos/ãs); 

▪ Aumentar a participação dos protagonistas para fortalecer e desenvolver a comunidade; 
▪ Adequar as instituições e os serviços às características da comunidade e às suas necessidades; 
▪ Promover a prevenção e a regulação da conflitualidade manifesta e latente da comunidade local. 

Ações que visam promover a criação de equipas de mediadores interculturais e de intervenção municipal dirigida 
à integração das comunidades imigrantes e das comunidades ciganas. 
No âmbito do diagnóstico de necessidades do território que fundamente a candidatura, devem ser detalhadas as 
áreas temáticas de intervenção (apoio na área da saúde, segurança social, mercado de trabalho, etc.), consoante 
as necessidades locais identificadas no diagnóstico privilegiando-se a intervenção na área da educação, fazendo a 
ponte entre Crianças e Jovens/Escolas/Famílias. 
A dotação máxima para este aviso é de 2 500 000€, sendo a percentagem máxima do financiamento de 85% da 
despesa elegível.  
 
 
 
 
 
 
*fonte: Aviso n.º POISE-33-2021-02 

Data de Abertura: 

06 de janeiro 2021 

Data de Encerramento: 

17 de fevereiro 2021 

Mais informação: 

POISE-33-2021-02 

https://poise.portugal2020.pt/documents/10180/111406/Aviso+33-2021-02_v1.pdf/848c2e51-1588-4e16-9f48-0ecc5bc196c0
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Centro2020 
Valorização Do Património Identitário Dos Territórios No Âmbito Do Desenvolvimento Local De Base 

Comunitário 

Beneficiários: Entidades previstas no artigo 115º do RESEUR:  a) Entidades da Administração Pública Central; b) Autarquias 
Locais e suas associações; c) Entidades do Setor Empresarial do Estado; d) Entidades do Setor Empresarial Local; e) Pessoas 
coletivas de direito público, incluindo Entidades Regionais de Turismo; f) Entidades privadas sem fins lucrativos, agentes 
culturais e organizações não governamentais da área do ambiente e proteção da natureza (ONGA).  
No caso de se tratarem de entidades privadas sem fins lucrativos, deverão apresentar um protocolo ou outra forma de 
cooperação com todas as Autarquias Locais (Municípios) do correspondente território DLBC 

 
O presente aviso tem como objetivos conceder apoios financeiros a ações que visem a dinamização, promoção e 
desenvolvimento do ativo patrimonial dos territórios de intervenção dos Grupos de Ação Local (GAL), no âmbito 
do instrumento DLBC, através da valorização dos elementos identitários e distintivos dos seus recursos 
patrimoniais culturais, enquanto instrumentos de diferenciação e competitividade dos territórios, 
designadamente enquanto referências locais de excelência que contribuam para alavancar a qualificação da oferta 
turística e para a atração de visitantes para os respetivos territórios.  
Pretende-se, assim, contribuir para reforçar a notoriedade nacional e mesmo internacional da Região, com vista 
à sua sustentabilidade e competitividade, por via da afirmação de destinos e produtos turísticos associados aos 
territórios rurais e costeiros, de âmbito supra-concelhio, que sejam complementares dos Produtos Turísticos 
Integrados de base intermunicipal, promovidos 
pelas Comunidades Intermunicipais, e que estejam alinhados com os vetores da estratégia de 
promoção turística regional acordada entre a Autoridade de Gestão do CENTRO 2020 e a Entidade Regional de 
Turismo do Centro. 
Tipologia das operações 
a) Património cultural: 
ii) Proteção, valorização, conservação e promoção do património histórico e cultural com elevado interesse 
turístico, incluindo em particular aquele que já é Património da Humanidade reconhecido pela UNESCO. 
Tendo em conta que está em causa implementar, em territórios específicos, estratégias de desenvolvimento local 
centradas nas economias de base rural e das zonas pesqueiras e costeiras, pretende-se apoiar ações de natureza 
imaterial que promovam a proteção, valorização, conservação e promoção do património rural e costeiro, 
constituído por elementos materiais e imateriais que testemunham as interações que uma comunidade 
estabeleceu ao longo da história com o seu território, nomeadamente as paisagens, os bens imóveis e móveis, as 
produções locais, as técnicas e os saber-fazer, os hábitos e costumes, entre outros. 
A dotação indicativa do cofinanciamento FEDER a atribuir à totalidade das operações para este aviso é de 
1.782.079,16 €, com a seguinte distribuição por DLBC no Oeste:  

ALTO OESTE 66 604,15 € 
BAIXO OESTE 67 759,25 € 

PESCAS OESTE 42 500,00 € 

 
 
 
 
A taxa máxima de financiamento é de 85% da despesa elegível. O apoio a atividades de animação ou eventos, 
quando realizados de forma continuada, estará limitada a dois anos e com intensidade degressiva do 
financiamento (investimento elegível no 2º ano igual ou inferior a 90% do primeiro). 
 
*fonte: Aviso n.º CENTRO-41-2021-03 

Data de Abertura: 

12 de janeiro 2021 

Data de Encerramento: 

13 de março 2021 

Mais informação: 

CENTRO-41-2021-03 

 

https://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=02&CodProgramaOperacional=06
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Oportunidades que permanecem abertas – Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem 

abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

POSEUR: Apoio a projetos de 
produção de gases de origem 
renovável para autoconsumo e/ou 
injeção na rede   

30 de abril 2021 POSEUR-01-2020-19 

 
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 –    COSME 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Co-financiamento de 
compras públicas de 
consórcios de inovação 

29 de outubro 2020 08 de junho 2021 Aviso n.º  PPI-01-2020 

Programa Europeu de 
Excelência de Cluster  com 
o esquema ClusterXchange 
a ligar ecossistemas e 
cidades 

03 de novembro 2020 02 de fevereiro 2021 COS-CLUSTER-2020-3-03 

Alianças estratégicas para a 
adoção de tecnologias 
avançadas pelas PMEs 

10 de novembro 2020 02 de fevereiro 2021 COS-STRAT-2020-3-05 

Estimular a Inovação e a  
Digitlização no Setor do 
Turismo 

24 de novembro 2020 11 de fevereiro de 2021 COS-TOURINN-2020-3-04 

Criar Links para Facilitar 
uma Contratação Pública 
de Inovação 

10 de dezembro 2020 25 de fevereiro 2021 LINKPP-01-2020 

https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-01-2020-19-apoio-a-projetos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-gases-de-origem-renov%C3%A1vel-para-autoconsumo-eou-inje%C3%A7%C3%A3o-na-rede/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppi-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=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/easme/en/section/cosme/cos-cluster-2020-3-03-european-cluster-excellence-programme-clusterxchange-scheme
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-strat-2020-3-05-strategic-alliances-uptake-advanced-technologies-smes-economic
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cfp_tourinn_2020_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/linkpp-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;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/linkpp-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


BOLETIM INFORMATIVO COM OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO | 2021  

6 
 

 

 

Oportunidades que permanecem abertas –  Innovation Fund 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

Projetos em pequena escala do 
Fundo de Inovação 

01 de dezembro 2020 10 de março 2021 

Mais Informações  InnovFund-SSC-2020-single-stage 

Oportunidades que permanecem abertas – Europa Criativa 

Mais informação  Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-ssc-2020-single-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;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-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

