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EEA Grants 
Programa Crescimento Azul - Desenvolvimento de Negócios, Inovação e PMEs 

Beneficiários: Entidades, públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais, bem como organizações não-
governamentais, cuja localização principal é tanto nos Estados-Doadores ou em Portugal, ativamente envolvida em, e 
efetivamente contribuindo para a implementação do projeto. 
 
O principal objetivo deste aviso visa o financiamento de empresas que desenvolvam, apliquem e 
comercializem, produtos e tecnologias inovadoras. Este aviso pretende também incentivar a cooperação 
entre as empresas e as instituições de investigação, de modo a promover uma inovação baseada na 
investigação orientada para o utilizador (TRL 4 - 9, em conformidade com as orientações do Horizonte 2020). 
 
O âmbito dos projetos elegíveis para financiamento ao abrigo deste apoio são os seguintes:  

• Desenvolver tecnologias, processos e soluções inovadoras para o setor do Crescimento Azul; 
• Comercializar tecnologias, processos e soluções inovadoras para o setor do Crescimento Azul; 
• Aplicar tecnologias / processos / soluções azuis inovadoras (novas para a empresa), incluindo 

investimentos para aumentar a capacidade de produção (excluindo pesca) 
• Desenvolvimento de negócios desde a fase inicial do processo de inovação até à fase de teste das 

novas tecnologias e apoio à sua primeira apresentação ao mercado (instalações de piloto e de 
demonstração). 

 
A dotação do Fundo afeta ao presente apoio é de 12.840.134€, sendo o montante mínimo de financiamento 
de 1.000.000€ e o montante máximo de 200.000€ por projeto. 
A taxa de financiamento não deverá exceder os 70% do total elegível dos custos do projeto. 
 
O Programa Crescimento Azul tem também um objetivo bilateral, de reforçar a cooperação entre as 
entidades Portuguesas e as entidades dos Países Doadores (Noruega, Islândia e Liechtenstein). 

 

*Fonte: Aviso n.º 2 

Data de Encerramento: 

30 de junho 2021 

Mais informação: 

Aviso n.º 2 

https://www.eeagrants.gov.pt/media/3715/aviso2.pdf
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EEA Grants 
Programa Crescimento Azul - Apoio às iniciativas que promovam o crescimento de Startups 

Beneficiários: Entidades, públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais, bem como organizações não-
governamentais, cuja localização principal é tanto nos Estados-Doadores ou em Portugal, ativamente envolvida em, e 
efetivamente contribuindo para a implementação do projeto. 

 
O principal objetivo deste apoio visa o financiamento de iniciativas que promovam o crescimento de Startups, 
nomeadamente para desenvolver, aplicar e comercializar produtos e tecnologias inovadoras. Este apoio 
pretende também incentivar a cooperação entre as empresas e as instituições de investigação, de modo a 
promover uma inovação baseada na investigação orientada para o utilizador. 
 
Os projetos abrangidos por este apoio irão contribuir para aumentar a competitividade, sustentabilidade e 
criação de riqueza das Startups portuguesas e criar novos produtos, serviços e processos inovadores no âmbito 
do Crescimento Azul. 
 
Os projetos devem contribuir para o cumprimento de algumas ou de todas as metas gerais do programa. 
  
O âmbito dos projetos elegíveis para financiamento ao abrigo deste apoio são os seguintes:  

• Desenvolver e comercializar tecnologias, processos e soluções inovadoras 
• Aplicar tecnologias / processos / soluções azuis inovadoras (novas para a empresa) cujo principal 

objetivo seja aumentar a competitividade e a sustentabilidade ambiental da economia azul; 
• Desenvolvimento de negócios desde a fase inicial do processo de inovação até à fase de teste das novas 

tecnologias e apoio à sua primeira apresentação ao mercado (instalações de piloto e de demonstração 
TRL 4-9); 

• Novas tecnologias, processos e soluções que direta ou indiretamente melhorem o desempenho 
ambiental da economia azul, incluindo soluções de tratamento para diminuição da poluição emitida, 
disponibilização de produtos mais amigos do ambiente e processos de produção e tecnologias mais 
eficientes na utilização de recursos ou da energia. 

 
A dotação do Fundo afeta ao presente apoio é de € 1.029.469, sendo o montante mínimo de financiamento de 
50.000€ e o montante máximo de 150.000€ por projeto. 
A taxa de financiamento não deverá exceder os 70% do total elegível dos custos do projeto. 
 
 
*Fonte: Aviso n.º 2 SGS/1 

Data de Encerramento: 

31 de maio 2021 

Mais informação: 

Aviso n.º 2 SGS/1 

https://www.eeagrants.gov.pt/media/3718/2_sgs1.pdf


BOLETIM INFORMATIVO COM OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO | 2021  

 

5 
 

 

EEA Grants 
Programa Crescimento Azul - Apoio ao aumento de eficiência de recursos ligados às empresas do 

setor marítimo 

Beneficiários: Entidades, públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais, bem como organizações não-
governamentais, cuja localização principal é tanto nos Estados-Doadores ou em Portugal, ativamente envolvida em, e 
efetivamente contribuindo para a implementação do projeto. 

 
O principal objetivo deste aviso visa o financiamento de empresas que, desenvolvam produtos e tecnologias 
inovadoras acrescentando valor às já existentes no mercado ou criando novas. O resultado esperado, baseia-
se na questão da eficicência de recursos assente numa economia circular, que promova o apoio de empresas 
que utilizem o lixo marinho como matéria-prima, ou que criei condições de recolha para utilização como 
matéria-prima secundária de terceiros. 
 
O âmbito dos projetos elegíveis para financiamento ao abrigo deste apoio são os seguintes:  

• Desenvolver e implementar tecnologias / processos / soluções de negócio inovadoras, no sector 
marítimo, na vertente da economia circular e verde, apoiando a eficiência dos materiais, o uso de 
subprodutos e valorização de resíduos; 

• Desenvolver e implementar tecnologias / processos / soluções de negócio inovadoras que reduzam a 
utilizam de materiais e recursos, com benefício no setor marítimo, na redução de resíduos que 
terminam nos oceanos; 

• Desenvolver e implementar tecnologias / processos / soluções de negócio inovadoras para recolha 
do lixo marinho; 

• Desenvolver e implementar tecnologias / processos / soluções de negócio inovadoras para reciclagem 
e reutilização do lixo marinho processado ou não processado; 

• Desenvolver soluções de negócio baseadas na captura de carbono e na reconversão do ecossistema 
através do reflorestamento de algas ou de outra solução natural, incluindo a produção de ervas 
marinhas para gestão costeira e estabilização da costa. 

 
A dotação do Fundo afeta ao presente aviso é de 1.500.000€, sendo o montante mínimo de financiamento 
de 200.000€ e o montante máximo de 750.000€ por projeto. 
A taxa de financiamento não deverá exceder os 70% do total elegível dos custos do projeto. 
 

*Fonte: 2º Aviso n.º 3 
Data de Encerramento: 

31 de maio 2021 

Mais informação: 

2º Aviso n.º 3 

https://www.eeagrants.gov.pt/media/3716/2call3.pdf
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Centro2020 
Programa De Apoio À Produção Nacional - Base Local – OesteCIM 

Beneficiários:  As micro e as pequenas empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. Encontra-se assim 
abrangida qualquer entidade que, independentemente da sua forma jurídica, exerce uma atividade económica, através 
da oferta em concorrência de bens ou serviços no mercado, sendo, nomeadamente, consideradas como tais as 
entidades que exercem uma atividade artesanal ou outras atividades a título individual ou familiar, as sociedades de 
pessoas ou as associações que exercem regularmente uma atividade económica. 

 
O objetivo deste Programa consiste na criação de um instrumento de política pública de apoio direto ao 
investimento empresarial produtivo, que terá como objetivo estimular a produção nacional, pelo que terá 
enfoque no setor industrial e no sector do turismo, entre outros setores. 
relevantes para estimular a produção nacional e a redução da dependência face ao exterior, primando pela 
agilidade de procedimentos, pela eficiência na gestão e pela eficácia nos resultados. 
Neste contexto de necessidade de estimular a retoma económica, é importante apoiar a aquisição de 
máquinas, equipamentos, serviços tecnológicos/digitais e sistemas de qualidade, sistemas de certificação que 
alterem os processos produtivos das empresas, apoiando-as na transição digital, na transição energética, na 
introdução de processos de produção ambientalmente mais amigáveis e que sejam, simultaneamente, um 
estímulo à produção nacional, de modo a promover melhoria da produtividade das empresas num contexto 
de novos modelos de negócios. As empresas deverão assumir o compromisso de manter os postos de 
trabalho, não havendo a exigência de criação de postos de trabalho.  
O presente aviso apoia os projetos que visem o estímulo à produção nacional de base local para a expansão e 
modernização da produção por parte de micro e pequenas empresas. 
A dotação orçamental indicativa do FEDER afeta ao presente concurso é de 4.260.861,67 euros, distribuída da 
seguinte forma: 

• Indústria (CAE 05-33): 66,66%; 

• Outras CAE: 33,33%. 
A taxa base de financiamento é de 40% para os investimentos localizados em territórios do interior ou 30% 
para os investimentos localizados nos restantes territórios.  A esta taxa base acrescem majorações, até um 
máximo de 20 pontos percentuais (pp):  

a) Projetos enquadrados nas prioridades relevantes para os territórios abrangidos neste AAC, nos seguintes 
termos: 

i. “Transição digital”-para empresas que desenvolvam o projeto planeando a transformação digital 
das suas atividades, através de mudanças nos respetivos modelos de negócios, produtos ou 
processos produtivos: 10 pp; 

ii. “Economia Circular” -para empresas que desenvolvam o projeto de acordo com uma estratégia 
conducente à transição para uma economia circular, incluindo a adoção de princípios da transição 
energética: 10 pp; 

b) “Estratégias de eficiência coletiva” -para projetos que demonstrem enquadramento nos PROVERE 
aprovados com incidência nos territórios abrangidos por este AAC ou desenvolvidos nas cadeias de valor 
do vinho ou do queijo:10 pp. 

c) Produtos turísticos integrados de base intermunicipal -para projetos que demonstrem enquadramento nos 
produtos turísticos selecionados pelas Comunidades Intermunicipais para o seu território: 10 pp. 

d) “Diáspora” para projeto cujos investidores tenham o Estatuto de Investidor da Diáspora, tal como 
estipulado na RCM n.º 64/2020 de 18 de agosto: 5 pp. 

 
Nota: As operações a selecionar no presente concurso têm de apresentar uma despesa elegível total, aferida com base 
nos dados apresentados na candidatura, no máximo até 235 mil euros e no mínimo de 20 mil euros. 

 
*Fonte: Aviso n.º CENTRO-D7-2021-10 

Data de Abertura: 

03 de fevereiro 2021 

Data de Encerramento: 

31 de março 2021 

Mais informação: 

CENTRO-D7-2021-10 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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Centro2020 
Operações enquadradas nos PEDUS/PAMUS selecionados no âmbito da PI 4.5 (4e) - SmartCities 

Beneficiários: Entidades públicas (Municípios) dos Centros urbanos regionais e centros urbanos estruturantes 
constantes do Anexo A ao presente aviso: Abrantes, Agueda, Alcobaça, Aveiro, Caldas da Rainha, Castelo Branco, 
Coimbra, Covilhã, Entroncamento, Figueira da Foz, Fundão, Gouveia, Guarda, Ílhavo, Leiria, Mangualde, Marinha 
Grande, Nazaré, Óbidos, Oliveira do Hospital, Ourém, Ovar, Peniche, Pombal, Tomar, Tondela, Torres Novas, Torres 
Vedras, Viseu. 

 
O presente aviso tem como objetivo o lançamento de concurso para a seleção de operações enquadradas no 
âmbito dos PAMUS aprovados e enquadradas na P.I. 4.5 (4e) ‐ Promoção de estratégias de baixo teor de 
carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da 
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação. Esta 
prioridade está incluída no Eixo Prioritário 9 – Reforçar a rede urbana (Cidades), estando associada ao objetivo 
temático 4 – Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores. 
O Centro 2020 define ainda que o objetivo específico desta prioridade de investimento é apoiar a mobilidade 
urbana sustentável e a descarbonização em centros urbanos de nível superior. 
 
Tipologia das operações: 

a) Reforço da integração tarifária multimodal para os transportes públicos e melhoria das soluções de 
bilhética integrada [Art.º 66 alínea c) RE SEUR]; 

b) Adoção de sistemas de informação aos utilizadores em tempo real [Art.º 66 alínea d) e h) RE SEUR]; 
c) Melhoria da rede de interfaces dos transportes públicos coletivos de passageiros em meio urbano, 

incluindo intervenções em parqueamento (quando associado às estações ferroviárias ou interfaces de 
transportes públicos como terminais de autocarros e, simultaneamente, na periferia de centros 
urbanos) [Art.º 66 alínea e) RE SEUR)], a sua organização funcional e a sua inserção urbana no 
território, tendo em vista o reforço da utilização do transporte público urbano coletivo de passageiros 
e dos respetivos modos suaves [Art.º 66 alínea i) RE SEUR]. 

 
A dotação indicativa do FEDER no âmbito do presente aviso de concurso, é de 9.339.813,08 euros, e a dotação 
individual máxima, por Município é a seguinte:  
 

PEDU Dotação a Concurso 

Alcobaça 331.306,78 € 

Caldas da Rainha 274.780,50 € 

Nazaré  176.466,18 € 

Óbidos 181.878,52 € 

Peniche 225.058,32 € 

Torres Vedras 486.754,03 € 

 
A taxa máxima de cofinanciamento FEDER aplicável a cada operação a apoiar no âmbito do presente Aviso é 
de 85% das despesas elegíveis. 
 
 

*Fonte: Aviso n.º CENTRO-06-2021-16 

Data de Abertura: 

16 de fevereiro 2021 

Data de Encerramento: 

30 de abril 2021 

Mais informação: 

CENTRO-06-2021-16 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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Centro2020 
Operações enquadradas nos PEDU selecionados no âmbito da PI 6.5 (6e) 

Beneficiários:  Autarquias locais indicadas no Anexo A: Albergaria-A-Velha, Arganil, Arruda Dos Vinhos, Batalha, Carregal 
Do Sal, Castanheira De Pêra, Castro Daire, Celorico Da Beira, Figueira De Castelo Rodrigo, Góis, Nelas, Penela, Pinhel, 
Proença À Nova e São Pedro Do Sul. 

 
O presente aviso de concurso diz respeito a candidaturas enquadradas na PI 6.5 (6e) - Adoção de medidas 
destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais 
abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução 
de ruído. Esta prioridade está incluída no Eixo Prioritário 7 – Afirmar a sustentabilidade dos territórios 
(CONSERVAR), estando associada ao objetivo temático 6 – Preservar e proteger o ambiente e promover a 
utilização eficiente dos recursos do POR. 
Por sua vez, na seção 18 do RESEUR, relativa à reabilitação e qualidade do ambiente urbano, o artigo 119º 
estabelece que os apoios têm como objetivo específico a melhoria do ambiente urbano através da revitalização 
das cidades, em especial nos centros urbanos, por via da reabilitação física do edificado destinado a habitação, 
comércio, serviços, equipamentos de utilização coletiva e do espaço público envolvente, da qualificação 
ambiental e urbanística das áreas industriais abandonadas, bem como da redução da poluição do ar e do ruído. 
 
Tipologia das operações: 

a) Qualificação e modernização do espaço, equipamentos e ambiente urbano, incluindo espaços verdes 
e mobiliário urbano [Art.º 121 alínea b) RE SEUR]; 

b) Recuperação, expansão e valorização de sistemas e estruturas ecológicas urbanas e infraestruturas 
verdes [Art.º 121 alínea b) RE SEUR]; 

c) Qualificação e modernização dos edifícios públicos, visando a dinamização de atividades económicas 
em meios urbanos através da adaptação de espaços para acolhimento de iniciativas produtivas 
(indústrias criativas, mostras de atividades e de produtos, soluções de co-work), e da criação de 
ambientes urbanos dinamizadores da criatividade, do networking e da inovação social [Art.º 121 alínea 
a) RE SEUR]. 

 
A dotação máxima indicativa de FEDER da PI 6.5 afeta ao presente aviso é de 3.603.817,19 euros, com a 
respetiva desagregação por Município: 
 

Centro Dotação Total do PARU (s/IF) Dotação a Concurso 
Arruda dos Vinhos 1.843.616,22 € 571.127,81 € 

 
A taxa máxima de cofinanciamento FEDER a aplicar às operações a aprovar é de 85% das despesas elegíveis. 

*Fonte: Aviso n.º CENTRO-16-2021-17 

Data de Abertura: 

16 de fevereiro 2021 

Data de Encerramento: 

30 de abril 2021 

Mais informação: 

CENTRO-16-2021-17 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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Centro2020 
Investimentos Em Infraestruturas De Saúde 

Beneficiários:  Os Municípios e as Comunidades Intermunicipais, mediante protocolo com o Ministério da Saúde, bem 
como as ARS Centro e LVT ou outras entidades promotoras de projetos identificados no Pacto de Desenvolvimento e 
Coesão Territorial, desde que previstas no artigo 259.º do REISE. 

 
O objetivo específico deste concurso consiste em conceder apoios financeiros a operações que contribuam 
para o reforço da rede de infraestruturas de saúde, designadamente ao nível do investimento nos cuidados de 
saúde primários, diferenciados e especializados, através de intervenções em infraestruturas e equipamentos 
(Prioridade de Investimento (PI) 9.7/9a). 
Pretende-se colmatar as disparidades territoriais ainda existentes em matéria de acesso e da qualidade 
assistencial da rede pública de saúde, dando concretização à reforma dos Cuidados de Saúde Primários e de 
proximidade (pela reorganização dos Centros de Saúde em Unidades Funcionais, incluindo o reforço da rede 
de unidades móveis de saúde para áreas de baixa densidade), com vista à satisfação integral, a nível regional, 
das necessidades em saúde da população, num quadro de racionalização e reconfiguração de estruturas. 
Tipologia das operações: 

a) Qualificação e consolidação da rede de equipamentos de saúde no âmbito dos cuidados primários, 
nomeadamente na adaptabilidade e adequabilidade das infraestruturas a um modelo de cuidados 
prestados por equipas multidisciplinares; 

b) Construção, ampliação, requalificação e apetrechamento de unidades prestadoras de cuidados de 
saúde primários, nomeadamente Unidades de Saúde Familiar (USF) e de Unidades de Cuidados 
Continuados, consolidando a rede; 

c) Aquisição e instalação de equipamentos para prestação de serviços de telemedicina e de 
equipamentos de tecnologia avançada para unidades SNS, designadamente nas áreas da oncologia, 
cardiologia e oftalmologia; 

d) Adaptação de equipamentos com vista à sua conversão em USF; 
e) Aquisição de viaturas devidamente equipadas para garantir serviços de proximidade, nomeadamente 

unidades móveis de saúde, unidades móveis de intervenção precoce e unidades de emergência 
médica. 

A dotação FEDER para a PI 9.7 contratualizada com as diferentes CIM, com respeito pelo acordado nos Pactos 
para o Desenvolvimento e Coesão Territorial celebrados entre a AG e os respetivos OI, é de 18.500.000,00 
euros, refletida por CIM de acordo com a seguinte distribuição: 
 

Comunidade Intermunicipal Dotação 

Comunidade Intermunicipal Do Oeste 2.000.000,00 € 

 
A taxa de cofinanciamento FEDER a aplicar às operações a aprovar é o que resulta do montante de 
cofinanciamento previsto nos PDCT, sendo no máximo de 85% das despesas elegíveis. 
 
 
Nota: As candidaturas deverão apresentar obrigatoriamente um parecer a emitir pelo respetivo serviço que tutela a área 
da Saúde. 

*Fonte: Aviso n.º CENTRO-42-2021-20 

Data de Abertura: 

19 de fevereiro 2021 

Data de Encerramento: 

30 de abril 2021 

Mais informação: 

CENTRO-42-2021-20 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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Centro2020 
Investimento no ensino pré-escolar, básico e secundário 

Beneficiários:  A administração local para intervenções nas escolas no ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico; 
A administração local para intervenções nas escolas do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário 
mediante protocolo a celebrar com o Ministério da Educação; Outras entidades promotoras de projetos identificados 
no Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial, desde que previstas no artigo 39.º do RECH. 

 
O objetivo específico deste concurso consiste em conceder apoios financeiros a operações que contribuam 
para a qualificação e modernização do parque escolar da Região Centro, designadamente ao nível do 
investimento na rede do ensino para crianças em idade pré-escolar e escolar, através de intervenções em 
infraestruturas e equipamentos (Prioridade de Investimento (PI) 10.5/10a). 
Pretende-se reforçar e melhorar a capacidade da oferta, ainda deficitária, em termos de instalações e 
equipamentos no ensino pré-escolar, bem como dar continuidade às ações de modernização da oferta em 
termos de instalações e equipamentos no ensino básico e secundário, garantindo condições para o processo 
de ensino/aprendizagem, em complemento 
das ações de melhoria da qualidade do sistema. 
Tipologia das operações: 

a) Intervenções na rede da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, em equipamentos que 
promovam a racionalização da rede escolar; 

b) Intervenções na rede do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e/ou ensino secundário no âmbito de 
programas específicos de intervenção em infraestruturas escolares; 

c) Aquisição e instalação de equipamentos que substituam outros, degradados ou sem as necessárias 
condições, em todos os casos devidamente justificados tendo em conta as cartas educativas 
municipais e as prioridades intermunicipais, considerando a procura efetiva atual e o impacto da 
entrada em rede dos equipamentos novos ou renovados.  

A dotação FEDER para a PI 10.5 contratualizada com as diferentes CIM, com respeito pelo acordado nos Pactos 
para o Desenvolvimento e Coesão Territorial celebrados entre a AG e os respetivos OI, é de 43.500.000,00 
euros, refletida por CIM de acordo com a seguinte distribuição: 

Comunidade Intermunicipal Dotação 

Comunidade Intermunicipal Do Oeste 800.000,00 € 

 

 

 

 
A taxa de cofinanciamento FEDER a aplicar às operações a aprovar é a que resulta do montante de 
cofinanciamento previsto nos PDCT, sendo no máximo de 85% das despesas elegíveis. 
 
 
 
Nota: As candidaturas deverão apresentar obrigatoriamente o comprovativo do parecer favorável a emitir pelo respetivo 
serviço que tutela a área da Educação, aprovando o programa de espaços da infraestrutura. 
 
*Fonte: Aviso n.º  CENTRO-73-2021-21 

Data de Abertura: 

19 de fevereiro 2021 

Data de Encerramento: 

30 de abril 2021 

Mais informação: 

CENTRO-73-2021-21 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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Centro2020 
Investimento Na Conservação, Proteção, Promoção E Desenvolvimento Do Património Natural 

Beneficiários: Os Municípios, as Comunidades Intermunicipais ou outras entidades promotoras de projetos 
identificados no Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT), desde que previstas no artigo 115.º do RESEUR 
e, se aplicável, no cumprimento do previsto na alínea f) daquele artigo (Entidades privadas sem fins lucrativos, agentes 
culturais e organizações não governamentais da área do ambiente e proteção da natureza (ONGA), mediante protocolo 
ou outras formas de cooperação com as entidades referidas anteriormente). 

 
O objetivo específico deste concurso consiste em conceder apoios financeiros aos investimentos que visem 
promover a conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural, enquanto 
instrumento de diferenciação e competitividade dos territórios designadamente através da sua qualificação 
e valorização turística (Prioridade de Investimento (PI) 6.3/6c). 
Pretende-se aumentar a atratividade da Região e a sua dinamização económica, tornando-a num destino 
turístico de excelência, com vista à diminuição de assimetrias e ao reforço da coesão territorial, por via da 
aposta na valorização e qualificação do capital associado aos recursos e património naturais, de forte caráter 
identitário, bem como na sua salvaguarda e na promoção da oferta a nível regional.  
Tipologia das operações: 
- Criação e requalificação de infraestruturas de apoio à valorização e visitação de Áreas Classificadas, bem 
como outras áreas associadas à conservação de recursos naturais, incluindo sinalética, trilhos, estruturas de 
observação e de relação com a natureza, unidades de visitação e de apoio ao visitante, rotas temáticas, 
estruturas de informação, suportes de comunicação e divulgação.  
A dotação FEDER para a PI 6.3 contratualizada com as diferentes CIM, com respeito pelo acordado nos PDCT 
celebrados entre a AG e os respetivos OI, em matéria de Património Natural, é de 11.840.000,00 euros, 
refletida por CIM de acordo com a seguinte distribuição: 

Comunidade Intermunicipal Dotação 

Comunidade Intermunicipal Do Oeste 400.000,00 € 

 

 

 

 
A taxa de cofinanciamento FEDER a aplicar às operações a aprovar é a que resulta do montante de 
cofinanciamento previsto nos PDCT, sendo no máximo de 85% das despesas elegíveis. 
 
 
Nota: É condição de acesso ao presente Aviso dispor de parecer(es) técnico(s) favorável(eis) emitidos(s) pelo(s) 
organismo(s) sectorial(ais) competente(s) sobre todas as ações materiais previstas na candidatura (por exemplo ICNF e 
APA), e, caso aplicável, sobre os respetivos projetos técnicos de engenharia/arquitetura. 

*Fonte: Aviso n.º CENTRO-14-2021-22 

Data de Abertura: 

23 de fevereiro 2021 

Data de Encerramento: 

30 de abril 2021 

Mais informação: 

CENTRO-14-2021-22 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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Programa Apoiar Compete 2020 
Reforço da competitividade das PME incluindo a redução de custos públicos de contexto 

Beneficiários: As PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica; as empresas com 250 trabalhadores ou mais, e 
cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de euros, conforme definições constantes no artigo 2.º do 
Regulamento do Programa APOIAR, que satisfaçam os objetivos e prioridades referidos no Ponto 1 e cumpram com os 
critérios de elegibilidade a seguir enunciados. 

 
A medida APOIAR RENDAS, destina-se ao pagamento de rendas não habitacionais devidas por empresas que 
atuem nos setores particularmente afetados pelas medidas excecionais aprovadas no contexto da pandemia da 
doença COVID-19. 
Âmbito Setorial: 
São elegíveis as candidaturas de beneficiários cuja atividade económica principal se insere na lista prevista no 
Anexo A do Regulamento do Programa APOIAR. 
A dotação afeta ao presente concurso é de 150 milhões de euros, correspondente à seguinte dotação: 
 

Programa Operacional APOIAR RENDAS Dotação Total 
(milhares de euros) FEDER – PI 3.3 Fundos Nacionais (1) 

COMPETE 2020 100.000 50.000 150.000 
 

(1) - Apoios a empresas com 250 trabalhadores ou mais, e cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de euros, por 
não serem elegíveis ao FEDER 

 
A taxa de financiamento a atribuir é de: 

a) 30 % do valor da “renda mensal de referência”, até ao limite máximo de 1.200 euros por mês e por 
estabelecimento, durante seis meses, no caso das empresas com uma diminuição da faturação entre 25 
% e 40 % comunicada à AT no sistema e-Fatura, determinada nos termos da alínea g) do ponto 5 do Aviso 
de Candidatura; 

b) 50 % do valor da “renda mensal de referência”, até ao limite máximo de 2.000 euros por mês e por 
estabelecimento, durante seis meses, no caso das empresas com uma diminuição da faturação superior 
a 40 % comunicada à AT no sistema eFatura, determinada nos termos da alínea g) do ponto 5 do Aviso 
de Candidatura. 

O apoio global resultante da aplicação destas alíneas não pode exceder o limite máximo de 40 000 euros por 
empresa. 

 
Nota: As entidades a apoiar têm de Declarar uma diminuição da faturação comunicada à AT no sistema e-Fatura de, pelo 
menos, 25 % em 2020, face ao ano anterior, ou, no caso de empresas que iniciaram atividade no ano de 2019, declarar uma 
diminuição da faturação média mensal comunicada à AT no sistema e-Fatura de, pelo menos, 25 % em 2020, face à média 
mensal do período de atividade decorrido até 29 de fevereiro de 2020, considerando apenas os meses civis completos. 

*Fonte: Aviso n.º SI-D6-2021-03 

Data de Abertura: 

04 de fevereiro 2021 

Data de Encerramento: 

30 de março 2021 
Mais informação: 

SI-D6-2021-03 

https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/portaria_15_B_2021.pdf
https://www.portugal2020.pt/candidaturas?es=Aberto&lc=16&page=0
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INC2 - Iniciativa Nacional Cidades Circulares 
Redes Cidades Circulares 

Beneficiários:  Autoridades públicas locais representantes de municípios portugueses. 

 
Entende-se por Rede ´Cidades Circulares´  uma rede de capacitação, cooperação e aprendizagem coletiva entre 
municípios, voluntariamente comprometidos em regime de parceria, que visa o desenvolvimento apoiado, no 
contexto local da transição de uma economia linear para uma economia circular, de um diagnóstico prospetivo 
conjunto de base temática e a condução, com o envolvimento das suas comunidades, de um processo participado 
de planeamento de ação local centrado na esfera municipal de política pública. 
A InC2 irá promover a criação e apoiar o funcionamento de no máximo uma RC2 cujo enquadramento geral deverá 
incidir predominantemente sobre os temas prioritários Urbanismo e Construção, Economia Urbana, Relações 
urbano-rurais ou Ciclo urbano da água. 
No desenvolvimento dos trabalhos da Rede ´Cidades Circulares´, deverá ser implementada uma abordagem 
participativa e de cocriação, com o objetivo último de preparar Planos Locais de Ação Integrada, que deverão 
incluir ações concretas, centradas na esfera de intervenção autárquica, para promover uma trajetória de transição 
de uma economia linear para uma economia circular. 
 
A percentagem de financiamento é de 75%, sendo a despesa máxima elegível para o conjunto das atividades 
desenvolvidas pela RC2 ao longo do projeto de cooperação, abrangendo as fases 1 e 2, correspondente a: 

a) 240.000 € para uma RC2 que integre 8 parceiros (incluindo o parceiro-líder); 
b) 208.000 € para uma RC2 que integre 7 parceiros (incluindo o parceiro-líder); 
c) 178.000 € para uma RC2 que integre 6 parceiros (incluindo o parceiro-líder). 

Os montantes máximos de despesa elegível fixados no ponto anterior são incrementados em 10% do seu valor 
sempre que a parceria integre um ou mais parceiros das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira; 
A despesa máxima elegível a cofinanciamento relativa à Fase 1 não poderá exceder 20% dos montantes máximos 
definidos nos pontos anteriores. 
 
Estes concursos visam apoiar a constituição e funcionamento de quatro redes interurbanas que envolvam os 
municípios e suas comunidades no diagnóstico prospetivo e no planeamento da ação para a transição de uma 
economia linear para uma economia circular, mediante abordagens colaborativas, integradas e participadas de 
base urbana. 
 
De forma a garantir a qualidade da rede aprovada para financiamento, a InC2 prevê que os projetos da RC2 se 
desenvolvam em três fases distintas: 

• Fase 0, subsequentemente referida por “constituição da parceria”; 

• Fase 1, subsequentemente referida por “diagnóstico prospetivo”; 

• Fase 2 subsequentemente referida por “planeamento de ação”. 
 
Avisos INC2: 

Código do Aviso Aviso 

Aviso n.º 2348/2021 Rede Cidades Circulares — Urbanismo e Construção 

Aviso n.º 2352/2021 Rede Cidades Circulares — Economia urbana para a circularidade 

Aviso n.º 2351/2021 Rede Cidades Circulares — Relações urbano-rurais 

Aviso n.º 2350/2021 Rede Cidades Circulares — Ciclo urbano da água 

 
 
 
 
 
 
  
 

*Fonte: Avisos INC2 

Data de Abertura: 

10 de fevereiro 2021 

Data de Encerramento: 

05 de março 2021 
Mais informação: 

Avisos INC2 

http://cidadescirculares.dgterritorio.gov.pt/avisos-regulamentos-e-formularios
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POCI 
Sistema De Incentivos - Programa de Capacitação dos Clusters de Competitividade - Cluster 

Calçado e Moda 

Beneficiários: Projetos autónomos de formação – as médias e grandes empresas; Projetos conjuntos de formação 
– as associações privadas sem fins lucrativos, de natureza associativa e com competências específicas dirigidas às 
PME. 

AVISO N.º 04/SI/2021 
O presente aviso visa, dar continuidade à concessão de apoio público orientado para aquela prioridade de 
investimento no contexto da política de clusterização, estabelecendo-se como iniciativa piloto, atenta a 
fase final do presente período de programação, centrado na atividade do cluster de competitividade 
CALÇADO e MODA. Neste contexto, considerando as políticas assumidas por cada cluster de 
competitividade, a estratégia global de eficiência coletiva e as áreas prioritárias do respetivo pacto setorial 
em matéria de qualificação de recursos humanos, definem-se as seguintes prioridades de atuação para as 
candidaturas a apoiar: 

I. Internacionalização e venda online, com vista a capacitar as PME para encetarem e/ou fortaleceram 
processos de internacionalização, entrarem noutros mercados e reforçar a sua adesão às vendas 
online, baseado na digitalização dos processos de criação e desenvolvimento de coleções, na 
apresentação das coleções aos mercados e aos consumidores, no marketing digital e na 
comunicação com os consumidores;  

II. Digitalização dos processos, com vista a capacitar as PME para a digitalização dos processos de 
gestão, de tomada de decisão, de seguimento e controlo da produção, dos processos de 
desenvolvimento de modelos, de gestão de dados e de comunicação entre os diversos atores da 
cadeia de valor, desde os fornecedores de matérias primas, os fabricantes de componentes, os 
prestadores de serviços, os transportadores e transitários, a administração fiscal, os distribuidores 
e os retalhistas;  

III. Fabrico de produtos sustentáveis e/ou de elevado valor acrescentado, com vista à capacitação das 
PME produtoras de calçado, componentes e marroquinaria, para a integração dos princípios de 
circularidade e sustentabilidade, para a fabricação de produtos baseados no reforço dos elementos 
de diferenciação assentes no fabrico manual, no conforto, no design, nas especificações técnicas 
para nichos, na redução do impacto ambiental e na sustentabilidade;  

IV. Produção ágil e flexível, com vista a capacitar as PME para assumir de forma eficiente o fabrico 
rápido customizável de pequenas séries, utilizando, sempre que possível, equipamentos avançados. 

A dotação do fundo FSE afeta ao presente AAC é de 1.500.000,00 euros. 
A taxa de financiamento deve ter em conta a aplicação das taxas de auxílios de Estado previstas no n.º 4 
do artigo 31.º do Regulamento (UE) n.°651/2014 da Comissão, de 16 de junho, na sua atual redação, 
concretamente: 

• Taxa base de incentivo de 50%, acrescida das majorações a seguir indicadas, não podendo a taxa 
global ultrapassar 70%: 

i. Majoração em 10 p.p. se a formação for dada a trabalhadores com deficiência ou 
desfavorecidos; 

ii. Majoração em 10 p.p. se o incentivo for concedido a médias empresas e em 20 p.p. se for 
concedido a micro e pequenas empresas. 

No âmbito dos projetos conjuntos de formação, aplicar-se-á a taxa de 70% aos montantes apresentados 
relativos às PME não identificadas em candidatura, sendo a respetiva taxa de apoio recalculada em sede 
de cada pedido de reembolso, em função das características das PME intervencionadas e dos respetivos 
formandos que venham a integrar o projeto conjunto. 
 
*Fonte: Aviso n.º POCI-60-2021-02 

Data de Abertura: 

22 de fevereiro 2021 

Data de Encerramento: 

30 de junho 2021 

Mais informação: 

POCI-60-2021-02 

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC04_SI_2021
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POCI 
Sistema De Incentivos - Programa de Capacitação dos Clusters de Competitividade - Cluster 

Automóvel 

Beneficiários: Projetos autónomos de formação – as médias e grandes empresas; Projetos conjuntos de formação – as 
associações privadas sem fins lucrativos, de natureza associativa e com competências específicas dirigidas às PME. 
Aviso n.º 05/SI/2021 
O presente AAC visa, assim, dar continuidade à concessão de apoio público orientado para aquela prioridade de 
investimento no contexto da política de clusterização, estabelecendo-se como iniciativa piloto, atenta a fase final 
do presente período de programação, centrado na atividade do cluster de competitividade AUTOMÓVEL. 
Neste contexto, considerando as políticas assumidas por cada cluster de competitividade, a estratégia global de 
eficiência coletiva e as áreas prioritárias do respetivo pacto setorial em matéria de qualificação de recursos 
humanos, definem-se as seguintes prioridades de atuação para as candidaturas a apoiar: 

I. Inovação tecnológica, abrangendo a mobilidade elétrica e outras sustentáveis, a conetividade dos veículos 
e novos materiais, ao nível dos produtos, e a manufatura aditiva, o Lean e a qualidade, ao nível dos 
processos produtivos avançados; 

II. Digitalização e robotização do processo de produção ao nível da automação, robótica, cibersegurança, 
redes de comunicação de dados, ferramentas informáticas, desenvolvimento de software e 
instrumentação e controlo; 

III. Transformação digital ao nível da liderança, digitalização e integração vertical e horizontal da cadeia de 
valor, logística, digitalização de produtos e serviços, digitalização de processos de negócio e forma de 
trabalhar e digitalização de processos e acesso a clientes; 

IV. Sustentabilidade ambiental ao nível da economia circular, eficiência energética e descarbonização; 
V. Processos de internacionalização. 

A dotação do fundo FSE afeta ao presente AAC é de 1.500.000,00 euros. 
A taxa de financiamento deve ter em conta a aplicação das taxas de auxílios de Estado previstas no n.º 4 do artigo 
31.º do Regulamento (UE) n.°651/2014 da Comissão, de 16 de junho, na sua atual redação, concretamente: 

• Taxa base de incentivo de 50%, acrescida das majorações a seguir indicadas, não podendo a taxa global 
ultrapassar 70%: 

i. Majoração em 10 p.p. se a formação for dada a trabalhadores com deficiência ou desfavorecidos; 
ii. Majoração em 10 p.p. se o incentivo for concedido a médias empresas e em 20 p.p. se for 

concedido a micro e pequenas empresas. 
No âmbito dos projetos conjuntos de formação, aplicar-se-á a taxa de 70% aos montantes apresentados relativos 
às PME não identificadas em candidatura, sendo a respetiva taxa de apoio recalculada em sede de cada pedido 
de reembolso, em função das características das PME intervencionadas e dos respetivos formandos que venham 
a integrar o projeto conjunto. 

*Fonte: Aviso n.º POCI-60-2021-03 

Data de Abertura: 

22 de fevereiro 2021 

Data de Encerramento: 

30 de junho 2021 

Mais informação: 

POCI-60-2021-03 

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC05_SI_2021
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POCI 
Sistema De Incentivos - Programa de Capacitação dos Clusters de Competitividade - Cluster 

Engineering & Tooling 

Beneficiários: Projetos autónomos de formação – as médias e grandes empresas; Projetos conjuntos de formação – as 
associações privadas sem fins lucrativos, de natureza associativa e com competências específicas dirigidas às PME. 
 

Aviso n.º 06/SI/2021 
O presente AAC visa, assim, dar continuidade à concessão de apoio público orientado para aquela prioridade de 
investimento no contexto da política de clusterização, estabelecendo-se como iniciativa piloto, atenta a fase final 
do presente período de programação, centrado na atividade do cluster de competitividade ENGINEERING & 
TOOLING. 
Neste contexto, considerando as políticas assumidas por cada cluster de competitividade, a estratégia global de 
eficiência coletiva e as áreas prioritárias do respetivo pacto setorial em matéria de qualificação de recursos 
humanos, definem-se as seguintes prioridades de atuação para as candidaturas a apoiar: 
I. Tecnologia – aumento das competências e qualificações dos gestores e outros trabalhadores das empresas 
enquanto fatores críticos para o aumento da performance das empresas, com centralidade na apropriação de 
conhecimento técnico científico nas seguintes áreas: Metrologia; Materiais; Técnicas Avançadas de Operação; 
II. Inovação Organizacional - o desenvolvimento de competências e qualificações dos RH na área da inovação 
organizacional é um fator critico para o incremento da produtividade e competitividade das empresas. O 
aperfeiçoamento e atualização de processos e ferramentas de gestão contribuem para a melhoria do processo 
de inovação das empresas, através da formação nas seguintes áreas: Organização; Gestão e Planeamento; HSST; 
Gestão de Equipas e Qualidade; 
III. Digitalização e Indústria 4.0 – desenvolvimento de competências críticas dos gestores e trabalhadores das 
empresas no processo de apropriação e desenvolvimento de conhecimento para a transformação digital das 
empresas, através da promoção de formação nas seguintes áreas: Tecnologias de I4.0 e sua Implementação; 
Standardização de Processos; Ferramentas LEAN; Gestão de Dados e Cibersegurança; 
IV. Economia Circular, Sustentabilidade e Ambiente - desenvolvimento de competências críticas dos gestores e 
trabalhadores das empresas no processo de apropriação e desenvolvimento de conhecimento para a 
circularidade da economia, através do reforço das competências e o aumento das qualificações com base na 
formação nas seguintes áreas: Eco-Design; Transição da Economia Linear para Economia Circular; 
Sustentabilidade de Produtos e dos Processos; Ambiente e Sustentabilidade; 
V. Internacionalização - aumentar as competências dos gestores e outros trabalhadores das empresas nos 
domínios da promoção digital através de formação nas seguintes áreas: 
Promoção Digital; Intelligence; Comunicação Digital e Marketplaces; Estratégias de Internacionalização e Novos 
Modelos de Negócio.  
A dotação do fundo FSE afeta ao presente AAC é de 1.500.000,00 euros. 
A taxa de financiamento deve ter em conta a aplicação das taxas de auxílios de Estado previstas no n.º 4 do artigo 
31.º do Regulamento (UE) n.°651/2014 da Comissão, de 16 de junho, na sua atual redação, concretamente: 

• Taxa base de incentivo de 50%, acrescida das majorações a seguir indicadas, não podendo a taxa global 
ultrapassar 70%: 

i. Majoração em 10 p.p. se a formação for dada a trabalhadores com deficiência ou desfavorecidos; 
ii. Majoração em 10 p.p. se o incentivo for concedido a médias empresas e em 20 p.p. se for 

concedido a micro e pequenas empresas. 
No âmbito dos projetos conjuntos de formação, aplicar-se-á a taxa de 70% aos montantes apresentados relativos 
às PME não identificadas em candidatura, sendo a respetiva taxa de apoio recalculada em sede de cada pedido 
de reembolso, em função das características das PME intervencionadas e dos respetivos formandos que venham 
a integrar o projeto conjunto. 
*Fonte: Aviso n.º POCI-60-2021-04 

Data de Abertura: 

22 de fevereiro 2021 

Data de Encerramento: 

30 de junho 2021 

Mais informação: 

POCI-60-2021-04 

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC06_SI_2021
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POCI 
Sistema De Incentivos - Programa de Capacitação dos Clusters de Competitividade - Cluster 

PRODUTECH 

Beneficiários:  Projetos autónomos de formação – as médias e grandes empresas; Projetos conjuntos de formação – as 
associações privadas sem fins lucrativos, de natureza associativa e com competências específicas dirigidas às PME. 
Aviso n.º 07/SI/2021 
O presente AAC visa, assim, dar continuidade à concessão de apoio público orientado para aquela prioridade de 
investimento no contexto da política de clusterização, estabelecendo-se como iniciativa piloto, atenta a fase final 
do presente período de programação, centrado na atividade do cluster de competitividade PRODUTECH. 
Neste contexto, considerando as políticas assumidas por cada cluster de competitividade, a estratégia global de 
eficiência coletiva e as áreas prioritárias do respetivo pacto setorial em matéria de qualificação de recursos 
humanos, definem-se as seguintes prioridades de atuação para as candidaturas a apoiar: 
I. Incremento da capacidade de resposta das PME e das grandes empresas nos diferentes mercados mundiais 
face à evolução exponencial das tecnologias emergentes e num contexto atual de grave crise económica e 
sanitária, alargando e consolidando o seu posicionamento, nomeadamente nas grandes fileiras da indústria 
transformadora e cadeias de valor globais; 
II. Maximizar a resiliência e fortalecimento das PME pela formação dos seus trabalhadores, quadros e 
empresários, tornando-os: 
• Preparados para agir como atores nos grandes mercados internacionais; 
• Imbuídos das competências orientadas à excelência nas metodologias de gestão, nos  processos de trabalho, 
na atividade produtiva, na prestação de serviços, na gestão de equipas e na inovação; 
• Atores dos processos de sustentabilidade ambiental, integrando-os como fatores de diferenciação competitiva; 
• Com flexibilidade e preparação técnica para as mudanças inerentes e incontornáveis ao nível tecnológico e de 
funcionamento dos mercados, nomeadamente no que respeita digitalização integrada nas novas tecnologias de 
produção; 
• Focalizados na polivalência, autonomia e responsabilidade, através do desenvolvimento de competências 
técnicas e comportamentais. 
III. Potenciar a introdução de processos de comércio digital e da Indústria 4.0 nas empresas; 
IV. Potenciar a introdução de processos de economia circular, sustentabilidade energética, responsabilidade 
ambiental e eficiência na utilização de recursos nas empresas. 
A dotação do fundo FSE afeta ao presente AAC é de 1.500.000,00 euros. 
A taxa de financiamento deve ter em conta a aplicação das taxas de auxílios de Estado previstas no n.º 4 do artigo 
31.º do Regulamento (UE) n.°651/2014 da Comissão, de 16 de junho, na sua atual redação, concretamente: 

• Taxa base de incentivo de 50%, acrescida das majorações a seguir indicadas, não podendo a taxa global 
ultrapassar 70%: 

i. Majoração em 10 p.p. se a formação for dada a trabalhadores com deficiência ou desfavorecidos; 
ii. Majoração em 10 p.p. se o incentivo for concedido a médias empresas e em 20 p.p. se for 

concedido a micro e pequenas empresas. 
No âmbito dos projetos conjuntos de formação, aplicar-se-á a taxa de 70% aos montantes apresentados 
relativos às PME não identificadas em candidatura, sendo a respetiva taxa de apoio recalculada em sede de 
cada pedido de reembolso, em função das características das PME intervencionadas e dos respetivos 
formandos que venham a integrar o projeto conjunto. 
 
*Fonte: Aviso n.º POCI-60-2021-05 

Data de Abertura: 

22 de fevereiro 2021 

Data de Encerramento: 

30 de junho 2021 

Mais informação: 

POCI-60-2021-05 

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC07_SI_2021
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POCI 
Sistema De Incentivos - Programa de Capacitação dos Clusters de Competitividade - Cluster Têxtil, 

Tecnologia e Moda 

Beneficiários:  Projetos autónomos de formação – as médias e grandes empresas; Projetos conjuntos de formação – as 
associações privadas sem fins lucrativos, de natureza associativa e com competências específicas dirigidas às PME. 
Aviso n.º 08/SI/2021 
O presente AAC visa, assim, dar continuidade à concessão de apoio público orientado para aquela prioridade de 
investimento no contexto da política de clusterização, estabelecendo-se como iniciativa piloto, atenta a fase final 
do presente período de programação, centrado na atividade do cluster de competitividade TÊXTIL, TECNOLOGIA 
E MODA. 
Neste contexto, considerando as políticas assumidas por cada cluster de competitividade, a estratégia global de 
eficiência coletiva e as áreas prioritárias do respetivo pacto setorial em matéria de qualificação de recursos 
humanos, definem-se as seguintes prioridades de atuação para as candidaturas a apoiar: 
I. Identificação evolutiva das competências chave e ajustar a oferta formativa às tendências de evolução do 
mercado de trabalho - evolução a curto, médio e longo prazo; 
II. Melhor articulação entre as necessidades, as tendências de evolução e a oferta formativa disponível para o 
setor, com envolvimento e co-responsabilização de stakeholders; 
III. Formulação do pensamento estratégico, potenciando as complementaridades e facilitando a eliminação de 
sobreposições e conflito; 
IV. Importância estratégica na atração e captação de jovens e da correta imagem do sector nestas populações; 
V. Migração de um modelo de qualificação hiperespecializada para um modelo de qualificação global progressiva 
e permanente; 
VI. Capacitação/qualificação de recursos humanos das empresas que pretendam internacionalizar-se com 
competências ajustadas a esta estratégia; 
VII. Importância premente de recursos capacitados para a vertente técnica, nomeadamente para o desempenho 
de funções na esfera do design/criatividade, I&D e produção; 
VIII. Identificação e desenvolvimento de novas competências alinhadas com os drivers estratégicos de valor 
acrescentado (economia circular, sustentabilidade, mercado digital, indústria 4.0, descarbonização e transição 
energética, entre outros). 
A dotação do fundo FSE afeta ao presente AAC é de 1.500.000,00 euros. 
A taxa de financiamento deve ter em conta a aplicação das taxas de auxílios de Estado previstas no n.º 4 do artigo 
31.º do Regulamento (UE) n.°651/2014 da Comissão, de 16 de junho, na sua atual redação, concretamente: 

• Taxa base de incentivo de 50%, acrescida das majorações a seguir indicadas, não podendo a taxa global 
ultrapassar 70%: 

i. Majoração em 10 p.p. se a formação for dada a trabalhadores com deficiência ou desfavorecidos; 
ii. Majoração em 10 p.p. se o incentivo for concedido a médias empresas e em 20 p.p. se for 

concedido a micro e pequenas empresas. 
No âmbito dos projetos conjuntos de formação, aplicar-se-á a taxa de 70% aos montantes apresentados 
relativos às PME não identificadas em candidatura, sendo a respetiva taxa de apoio recalculada em sede de 
cada pedido de reembolso, em função das características das PME intervencionadas e dos respetivos 
formandos que venham a integrar o projeto conjunto. 
 
*Fonte: Aviso n.º POCI-60-2021-06 

Data de Abertura: 

22 de fevereiro 2021 

Data de Encerramento: 

30 de junho 2021 

Mais informação: 

POCI-60-2021-06 

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC08_SI_2021
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Sistema De Incentivos Inovação Produtiva 
Registo de Pedido de Auxílio 

Beneficiários: Empresas (PME e grandes empresas) de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. 

 
Aviso n.º 02/SI/2021 
O registo do pedido de auxílio efetuado ao abrigo do presente Aviso pode ser utilizado pelo respetivo beneficiário 
para efeitos de definição de início do projeto, em processos de candidatura ao Inovação Produtiva no âmbito do 
concurso imediatamente subsequente ao registo. 
Tipologia de Projetos: 

a) Criação de um novo estabelecimento; 
b) Aumento da capacidade de um estabelecimento já existente; 
c) Diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos anteriormente no 

estabelecimento; 
d) Alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento existente. 

Dotação Orçamental: 
O registo do pedido de auxílio marca o início do projeto de investimento e apenas pode ser utilizado pela mesma 
entidade beneficiária que apresentará posteriormente a candidatura ao concurso do Inovação Produtiva. 
O projeto apresentado nessa candidatura deve corresponder ao que foi apresentado no pedido de auxílio, sem 
prejuízo das alterações justificadas e aceites na análise da candidatura. 
 

*Fonte: Aviso n.º SI-C2-2021-02 
Data de Abertura: 

02 de fevereiro 2021 

Data de Encerramento: 

03 de março 2021 

Mais informação: 

SI-C2-2021-02 

 

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_02SI2021
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Oportunidades que permanecem abertas – Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem 

abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

Centro2020: Valorização Do 
Património Identitário Dos 
Territórios No Âmbito Do 
Desenvolvimento Local De Base 
Comunitário 

13 de março de 2021 CENTRO-41-2021-03 

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 

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://balcao.portugal2020.pt/NB.BALCAO2020.UI/Concurso/ConcursosAbertos?CodDominioTematico=02&CodProgramaOperacional=06
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/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

