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

Beneficiários:  Promotores e Parceiros das Iniciativas Bilaterais; Quaisquer entidades públicas ou privadas, comerciais 
ou sem fins lucrativos, incluindo quaisquer organizações da sociedade civil, como as organizações não governamentais 
(ONG), legalmente estabelecidas em Portugal e nos Países Doadores, são consideradas elegíveis como promotores de 
iniciativas bilaterais.  Apenas as candidaturas com um ou mais parceiros em Portugal e nos Países Doadores serão 
aceites. As pessoas singulares não são elegíveis no âmbito do presente Aviso. Cada entidade candidata pode concorrer 
com mais do que uma iniciativa bilateral distinta e pode ser beneficiária de mais do que uma decisão de financiamento 
sem nenhuma outra limitação que não seja o mérito da candidatura. Da mesma forma não existem limitações 
relativamente aos parceiros elegíveis em mais do que uma candidatura. 

O Aviso Bilateral Crescimento Azul#1 tem como objetivo financiar iniciativas que contribuam para: a procura 
de parceiros dos Estados Doadores antes ou durante a preparação de uma candidatura; o desenvolvimento 
de tais parcerias; e a preparação de uma candidatura em parceria com entidades dos Estados Doadores aos 
Avisos do Programa Crescimento Azul. 
Tipologia de Projetos: 
São consideradas atividades elegíveis para efeitos do presente aviso as que visem a procura de parceiros de 
projeto dos Países Doadores, antes ou durante a preparação e elaboração de candidaturas aos Avisos do 
Programa Crescimento Azul, desde que cumpram os seguintes critérios: 

• A candidatura deve demonstrar a qual dos Avisos do Programa Crescimento Azul o promotor e os 
parceiros pretendem candidatar-se. 

• A candidatura deve demonstrar uma ideia de projeto elegível ao Programa Crescimento Azul e 
que será promovida tanto como promotor e/ou como parceiro com responsabilidade na 
execução de tarefas.   

• A deslocação deverá ser assegurada pela Entidade à qual for atribuído o apoio à deslocação (o 
apoio à deslocação é atribuído por entidade). 

A dotação total afeta ao presente Aviso é de 50.000€, sendo o montante mínimo de financiamento por 
iniciativa de 1.000€ e o montante máximo de 5.000€. 
A alocação de financiamento e a elegibilidade das despesas estão sujeitas à existência de um perfil bilateral 

claro das iniciativas a financiar que servem o objetivo tangível de fortalecer as relações bilaterais entre os 

Países Doadores e Portugal.  

No âmbito do presente Aviso são consideradas elegíveis as despesas de deslocação, atribuído num pagamento 

único, por entidade, a título de reembolso, através de um «lump sum payment», com os seguintes limites: 

 

O financiamento será atribuído como reembolso de despesas já efetuadas. 
Nota: As iniciativas bilaterais podem ser realizadas em Portugal e/ou nos Países Doadores. 

*Fonte: Aviso n.º 1 

Data de Encerramento: 

31 de dezembro de 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 1 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/crescimento-azul/concursos/fundo-de-relacoes-bilaterais-aviso-relacoes-bilaterais-crescimento-azul1/
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EEA GRANTS 
Portugal e Noruega - Parcerias para a Inovação - FBR Open Call#2 

Beneficiários: Como promotores de iniciativas bilaterais quaisquer entidades públicas ou privadas, comerciais ou sem 
fins lucrativos, incluindo quaisquer organizações da sociedade civil, como as organizações não governamentais, 
legalmente estabelecidas em Portugal. 
Como parceiros elegíveis qualquer entidade pública ou privada, comercial ou não comercial, bem como qualquer 
organização da sociedade civil, nomeadamente organizações não governamentais, constituída como pessoa coletiva nos 
Estados Doadores ou em Portugal, ou em qualquer Estado Beneficiário ou qualquer organização internacional, 
organismo ou agência do mesmo, ativamente envolvido e contribuindo efetivamente para a implementação da iniciativa 
bilateral.  
Nota: Só serão aceites candidaturas com uma ou mais entidades parceiras da Noruega. 

Objetivos: 
• Estimular iniciativas bilaterais que tragam abordagens inovadoras para qualquer área onde 

exista interesse bilateral;  
• Promover iniciativas conjuntas com valor bilateral claro e resultados concretos; 
• Promover a cooperação por meio do apoio de iniciativas bilaterais impactantes.  

O financiamento será disponibilizado para iniciativas bilaterais, em qualquer área estratégica, que 
contribuam de forma clara para o fortalecimento das relações bilaterais e que obtenham resultados 
tangíveis. 
Exemplos de atividades apoiadas: 

• Eventos de matchmaking; 
• Cooperação técnica e intercâmbio; 
• Estágios; 
• Capacitação e cursos intensivos; 
• Workshops e seminários; 
• Visitas de estudo; 
• Estudos e publicações; 
• Campanhas, exposições e material publicitário. 

As Iniciativas Bilaterais podem realizar-se em Portugal e / ou na Noruega ou em qualquer outro território do 
Espaço Económico Europeu. que, numa perspetiva bilateral, possa ter interesse para os parceiros 
portugueses e noruegueses. 
 
A dotação total afeta ao presente Aviso é de 200.000€. 
Cada iniciativa terá um montante mínimo de 5.000€ e máximo 15.000€.  
 
A taxa máxima de financiamento a aprovar no âmbito deste Aviso é de 90%. 

*Fonte: Aviso n.º 2 

Data de Encerramento: 

26 de maio de 2023 
Mais informação: 

Aviso n.º 2 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/fundo-de-relacoes-bilaterais/concursos/portugal-e-noruega-parcerias-para-a-inovacao-fbr-open-call-2/
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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 . 
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 Europa. 

Horizonte Europa 
Helpdesk de serviços sociais 

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 

Social Services helpdesk ESF-2021-SOCHD  1 de julho 2021 17 de 5gosto 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

Horizonte Europa 
Co-criação com compradores públicos e privados de inovações 

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 

Co-Creation with Public and 
Private Buyers of 

Innovations 

HORIZON-EIC-2021-
PUBLICBUY-01 

 1 de julho 2021 28 de outubro 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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3 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 
Ecossistemas de Inovação Interconectados (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 
europeia3). 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 

Building capabilities in 
innovation procurement 

HORIZON-EIE-2021-
CONNECT-01 

 6 de julho 2021 26 de outubro 2021 

Preparatory action for 
setting up joint programmes 

among innovation 
ecosystems actors 

HORIZON-EIE-2021-
CONNECT-01 

 6 de julho 2021 26 de outubro 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

LIFE:  Programa para o ambiente e a ação climática 
Domínio da «Ação Climática» 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Mitigação das Alterações 
Climáticas 

LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM 13 de Julho 2021 30 de novembro 2021 

Informação e Governação 
Climática 

LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV 13 de Julho 2021 30 de novembro 2021 

Adapatação às Alterações 
Climáticas 

LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA 13 de Julho 2021 30 de novembro 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-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


BOLETIM INFORMATIVO COM OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO | 2021  

 

7 
 

 
 

LIFE:  Programa para o ambiente e a ação climática 
Economia circular e qualidade de vida - Projetos de ação padrão (SAP) (LIFE-2021-SAP-ENV) 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Governação Ambiental LIFE-2021-SAP-ENV-GOV 13 de Julho 2021 30 de novembro 2021 

Economia circular, recursos de 

resíduos, ar, água, solo, ruído, 

produtos químicos, Bauhaus 

LIFE-2021-SAP-ENV-

ENVIRONMENT 
13 de Julho 2021 30 de novembro 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

LIFE:  Programa para o ambiente e a ação climática 
Transição para Energia Limpa 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Desenvolver mecanismos de 
apoio para comunidades de 
energia e outras iniciativas 
lideradas por cidadãos no 
campo da energia sustentável 

LIFE-2021-CET-ENERCOM 13 de Julho 2021 12 de janeiro 2022 

Promover a captação de 
energia sustentável ao longo de 
toda a cadeia de valor na 
indústria e serviços 

LIFE-2021-CET-
VALUECHAIN 

13 de Julho 2021 12 de janeiro 2022 

Adoção de recomendações de 
auditorias energéticas para a 
transição energética de 
empresas 

LIFE-2021-CET-AUDITS 13 de Julho 2021 12 de janeiro 2022 

Criar as condições para uma 
melhoria global da prontidão 
inteligente dos edifícios 
europeus 

LIFE-2021-CET-
SMARTREADY 

13 de Julho 2021 12 de janeiro 2022 

Assistência disruptiva ao 
desenvolvimento de projetos - 
Assistência técnica para 
avançar os limites do mercado 
para investimentos em energia 
sustentável 

LIFE-2021-CET-PDA 13 de Julho 2021 12 de janeiro 2022 

Resposta ao aumento da 
procura de arrefecimento dos 
edificações nos próximos anos 

LIFE-2021-CET-COOLING 13 de Julho 2021 12 de janeiro 2022 

Serviços integrados de 
renovação residencial 

LIFE-2021-CET-HOMERENO 13 de Julho 2021 12 de janeiro 2022 

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
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BUILD UP Skills – reiniciar as 
plataformas e roteiros 
nacionais 

LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS 13 de Julho 2021 12 de janeiro 2022 

Estabelecer modelos de 
negócios inovadores e 
esquemas contratuais para 
serviços de energia inteligentes 
e de integração setorial 

LIFE-2021-CET-SMARTSERV 13 de Julho 2021 12 de janeiro 2022 

Transição de energia limpa 
impulsionada pela comunidade 
em regiões de carvão, turfa e 
xisto betuminoso 

LIFE-2021-CET-
COALREGIONS 

13 de Julho 2021 12 de janeiro 2022 

Apoio técnico a planos e 
estratégias de transição para 
energia limpa em municípios e 
regiões 

LIFE-2021-CET-LOCAL 13 de Julho 2021 12 de janeiro 2022 

Rumo a uma implementação 
eficaz da legislação-chave no 
campo da energia sustentável 

LIFE-2021-CET-POLICY 13 de Julho 2021 12 de janeiro 2022 

Abordar as intervenções 
relacionadas com a construção 
para distritos vulneráveis 

LIFE-2021-CET-ENERPOV 13 de Julho 2021 12 de janeiro 2022 

Diálogo multinível sobre clima e 
energia para governanção 
energética 

LIFE-2021-CET-GOV 13 de Julho 2021 12 de janeiro 2022 

Esquemas de financiamento 
inovadores para investimentos 
em energia sustentável 

LIFE-2021-CET-INNOFIN 13 de Julho 2021 12 de janeiro 2022 

Comunidade Europeia de 
profissionais  de "Serviços 
integrados de renovação de 
casas" 

LIFE-2021-CET-
HOMERECOM 

13 de Julho 2021 12 de janeiro 2022 

Implementação em grande 
escala de soluções 
industrializadas de renovação 
profunda 

LIFE-2021-CET-BUILDRENO 13 de Julho 2021 12 de janeiro 2022 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

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
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LIFE:  Programa para o ambiente e a ação climática 
Assistência Técnica para elaboração de SNAPs (Projetos de natureza estratégica) / SIPs (Projetos 

integrados estratégicos) (LIFE-2021-TA-PP) 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Preparação de Assistência 
Técnica de ENV SIPs 

LIFE-2021-TA-PP-ENV-SIP 13 de Julho 2021 22 de setembro 2021 

Preparação de Assistência 
Técnica de SNAPs 

LIFE-2021-TA-PP-NAT-SNAP 13 de Julho 2021 22 de setembro 2021 

Preparação de Assistência 
Técnica de CLIMA SIPs 

LIFE-2021-TA-PP-CLIMA-SIP 13 de Julho 2021 22 de setembro 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

LIFE:  Programa para o ambiente e a ação climática 
Natureza e Biodiversidade - Projetos de Ação Padrão (SAP) (LIFE-2021-SAP-NAT) 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Governação da Natureza LIFE-2021-SAP-NAT-GOV 13 de Julho 2021 30 de novembro 2021 

Natureza e Biodiversidade 
LIFE-2021-SAP-NAT-
NATURE 

13 de Julho 2021 30 de novembro 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

LIFE:  Programa para o ambiente e a ação climática 
Natureza Estratégica e Projetos Integrados (SNAP / SIP) (LIFE-2021-STRAT-two-stage) 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Projetos Estratégicos 
Integrados - Ação Climática 

LIFE-2021-STRAT-CLIMA-
SIP-two-stage 

13 de Julho 2021 07 de abril 2022 

Projetos de Natureza 
Estratégica 

LIFE-2021-STRAT-NAT-
SNAP-two-stage 

13 de Julho 2021 07 de abril 2022 

Projetos Estratégicos 
Integrados - Meio Ambiente 

LIFE-2021-STRAT-ENV-SIP-
two-stage 

13 de Julho 2021 07 de abril 2022 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

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-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-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
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4 Incluir a participação de entidades empresariais nas fases críticas da cadeia de valor dos produtos ou processos alvo do projeto, enquanto 
condição necessária à valorização eficaz dos resultados dos projetos de I&D. 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
Agendas/Alianças (.01) Mobilizadoras para a Reindustrialização e (.02) Verdes para a Inovação 

Empresarial 
Beneficiários:  Participação nos consórcios por: Empresas, de qualquer dimensão ou forma jurídica; Entidades não 
Empresariais do Sistema de I&I (ENESII); Entidades gestoras dos Clusters de Competitividade; Entidades da 
administração pública; Associações empresariais ou outras associações relevantes para a área objeto do projeto. 
Regras específicas à organização dos consórcios: 

• Os consórcios devem obrigatoriamente ser liderados por uma empresa; 

• Os consórcios devem assumir a natureza de “consórcio completo”4,  integrando empresas que se assumam enquanto 
tomadores da tecnologia, ou seja, aquela(s) que a vão colocar no mercado, devendo incluir um utilizador final (end-user) 
da tecnologia; 

• No caso dos Pactos de Inovação, os consórcios devem integrar, obrigatoriamente, uma NPME, face aos desejáveis efeitos 
de arrastamento gerados na economia. Excecionalmente, poderá ser aceite a constituição de consórcios que não 
integrem uma NPME, em casos devidamente fundamentados e aceites em sede de avaliação da proposta; 

• As entidades empresariais devem assumir um peso maioritário no âmbito do consórcio. 
Nota: Qualquer entidade elegível, nos termos definidos, pode participar em mais do que um consórcio, devendo ser demonstrada a respetiva 

capacidade técnica e financeira. 

Objetivos: 
As Agendas visam consolidar e expandir a ligação sinérgica e de progresso entre o tecido empresarial e o 
sistema científico e tecnológico em Portugal. As Agendas devem focar-se no incremento da competitividade 
e resiliência da economia portuguesa, com base em I&D, na inovação e na diversificação e especialização da 
estrutura produtiva, explorando o potencial efetivo de afirmação competitiva das fileiras industriais 
estabelecidas e das áreas emergentes, contribuindo para a dupla transição digital e climática e para o 
cumprimento das metas nacionais já definidas. Em particular, as Agendas devem contribuir de forma efetiva 
para Portugal atingir os seguintes objetivos estratégicos até 2030:  

• Contribuir para a alteração do perfil de especialização da economia portuguesa; 

• Aumentar as exportações de bens e serviços; 

• Incrementar o investimento em I&D, garantindo atingir 3% do PIB até 2030; 

• Reduzir as emissões de CO2 em 55% até 2030. 
 
Tipologias de projetos: 

• Pactos de Inovação; 

• Projetos mobilizadores de agendas de inovação. 
 
A dotação afeta ao presente concurso, na componente de incentivo não reembolsável, é de 930 milhões de 
euros, corresponde à seguinte dotação indicativa por medida: 

• 558 milhões de euros, para as Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial; 

• 372 milhões de euros, para as Agendas Verdes para a Inovação Empresarial. 

*Fonte: Aviso n.º 01/C05-i01/2021 

Data de Abertura: 

1 de julho 2021  
Data de Encerramento: 

30 de setembro 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 01/C05-i01/2021 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/07/Concurso-Ideias-C5-i01.pdf
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Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
Apoio à reconversão de Áreas de Acolhimento Empresarial Existentes para uma dimensão mais 

Resiliente, mais Verde e mais Digital 
Beneficiários: Municípios; Entidades Municipais gestoras de áreas de acolhimento empresarial. 

 
Objetivos:  

a) Promover soluções de auto produção de energia renovável, consolidando e aperfeiçoando o 
conceito de Comunidade de Energia Renovável (CER) Energética associado a Dispositivos de 
Armazenamento de Energia; 

b) Criar Ilhas de Qualidade Energética A+ em AAE, com maior densidade de consumidores; 
c) Soluções de carregamento de viaturas elétricas e abastecimento a hidrogénio; 
d) Cobertura de Banda Larga Rápida (5G) em AAE em áreas do interior (com comprovada falha de 

mercado) para suporte a desenvolvimentos pioneiros sobre a nova tecnologia; 
e) Soluções de resiliência ativa a Incêndios. 

 
Tipologia de Projetos: 
Investimentos na requalificação de AAE existentes, para as posicionar como AAE de nova geração, 
nomeadamente: 

1. Sistemas de produção (2 a 10 MW em função da dimensão das empresas em presença) e 
armazenamento (de 7 a 33MW em função da dimensão da produção) de energia renovável para 
autoconsumo (e.g. energia solar); 

2. Intervenções piloto para testar ilhas de qualidade de serviço de estabilidade energética; 
3. Mobilidade sustentável nas AAE (e.g. mobilidade elétrica / pontos de carregamento de baterias de 

veículos elétricos e áreas piloto de soluções de produção e abastecimento de veículos a hidrogénio 
verde); 

4. Reforço da cobertura de AAE com soluções de comunicação 5G; 
5. Medidas ativas de prevenção e proteção contra incêndios. 

 
A dotação do PRR nesta componente para a totalidade da intervenção é de 110 milhões de euros, sendo a 
taxa de cofinanciamento máxima prevista de 100%. 
 
Nota: Não são apoiados investimentos para novas AAE. 

*Fonte: Aviso n.º 01/C7-i01/2021 

Data de Abertura: 

10 de agosto 2021  
Data de Encerramento: 

15 de setembro 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 01/C7-i01/2021 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/06/PRR_C07_i01_AVISO_AAE_29_06_2021.pdf
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POSEUR 
Promoção da Eficiência Energética nos Transportes Públicos Coletivos de Passageiros ao Nível 

Municipal e Intermunicipal 
Beneficiários: Municípios, Comunidades Intermunicipais, Empresas, Entidades e Concessionárias com competências 
no domínio do transporte público coletivo de passageiros. 

 
O presente Aviso destina-se a intervenções ao nível dos municípios e das comunidades intermunicipais que 
visem a aquisição de autocarros novos movidos exclusivamente a eletricidade (baterias) ou a hidrogénio 
(pilhas de combustível), sem emissões de PM, NOx, CO e THC quando comparados com a norma Euro VI 
(adiante designados “Autocarros Limpos”), e da instalação de postos de abastecimento de hidrogénio e de 
carregamento de energia elétrica para utilização pelos veículos a adquirir. 
 
Tipologia das operações: 
a) i) Aquisição de veículos exclusivamente das categorias M2 e M3, movidos unicamente a eletricidade ou a 
hidrogénio, com a finalidade de serem utilizados nos serviços de transporte público coletivo de passageiros 
previstos no ponto 4 deste Aviso; 
 a) ii) Instalação dos respetivos postos de carregamento/abastecimento. 
 

A dotação de Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de €40.000.000,00. 
O financiamento por beneficiário terá uma dotação máxima do Fundo de Coesão de €8.000.000,00. 
 
A taxa máxima de cofinanciamento Fundo de Coesão das operações a aprovar no âmbito deste Aviso é de 
100%. 
O montante máximo de cofinanciamento comunitário a atribuir por Autocarro Limpo a adquirir não poderá 
exceder os seguintes montantes: (i) 300.000€ , no caso de Autocarro Limpo elétrico; e (b) 500.000€, no 
caso de Autocarro Limpo a hidrogénio. 

*Fonte: Aviso n.º POSEUR-07-2021-09 

Data de Abertura: 

7 de julho 2021 
Data de Encerramento: 

30 de setembro 2021 
Mais informação: 

POSEUR-07-2021-09 

https://poseur.portugal2020.pt/media/43504/aviso-poseur-07-2021-09_-autocarros-limpos.pdf
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5 Individualmente ou, relativamente às tipologias previstas nas alíneas b) e d) do número anterior, mediante candidatura conjunta com as 
associações zoófilas legalmente constituídas. 

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. 
Beneficiários: Municípios5; Agrupamentos de municípios, mediante uma candidatura conjunta; Associações de 
municípios de fins específicos; Entidades intermunicipais. Para efeitos do presente despacho, entende-se por CRO 
intermunicipal as instalações que sejam propriedade de um agrupamento de municípios, de uma associação de 
municípios de fins específicos ou de uma entidade intermunicipal. 

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. 
Tipologia das operações: 
a) A construção de um novo CRO, o qual deve incluir uma instalação para a realização de esterilizações; 
b) A construção de uma nova IAZ sem fins lucrativos; 
c) A modernização de CRO existente, incluindo a requalificação, ampliação e criação de instalação para 

realização de esterilizações ou de instalação com vista à promoção do bem-estar dos animais alojados; 
d) A modernização de IAZ, incluindo a requalificação, ampliação e criação de instalação sem fins lucrativos 

com vista à promoção do bem-estar dos animais alojados;  
e) Despesas referentes a programas de bem-estar animal e medidas excecionais de combate aos efeitos da 

pandemia da doença COVID-19. 
A dotação máxima afeta ao presente Aviso é de 7 000 000,00€. 

a) 200.000€ para a construção de um CRO municipal, cuja candidatura é apresentada pelo município; 
b) 300.000€ para a construção de um CRO intermunicipal, cuja candidatura é apresentada por um 

agrupamento de municípios ou por uma associação de municípios de fins específicos ou uma entidade 
intermunicipal; 

c) 20.000€ para a modernização de um CRO municipal existente, cuja candidatura é apresentada por um 
município; 

d) 30.000€ para a modernização de um CRO intermunicipal existente, cuja candidatura é apresentada 
por um agrupamento de municípios ou por uma associação de municípios de fins específicos ou uma 
entidade intermunicipal; 

e) 100.000€ para a construção de instalações de associação zoófilas legalmente constituída, cuja 
candidatura é apresentada pelo município; 

f) 10.000€ para a modernização de instalações existentes de associação zoófila legalmente constituída, 
cuja candidatura é apresentada pelo município; 

g) 5.000€ por beneficiário para programas de bem-estar animal e medidas excecionais de combate aos 
efeitos da pandemia da doença COVID-19. 

Nota: No aviso de candidatura encontram-se os valores de referência para o estabelecimento dos apoios financeiros na construção de 
novos CRO. 
*Fonte: Aviso n.º 1/2021/ICNF-DBEAC 

Data de Encerramento: 

15 de outubro de 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 1/2021/ICNF-DBEAC 

https://www.icnf.pt/api/file/doc/5a0e6182bc2ceaa1
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ICNF 
Campanha de prestação de serviços veterinários de assistência a famílias carenciadas e associações 

zoófilas. 
Beneficiários: Municípios, as entidades gestoras de CRO intermunicipais e associações zoófilas legalmente constituídas 
mediante candidatura conjunta com o município. 

Objetivos 
Campanha com vista à melhoria da prestação de serviços veterinários de assistência a animais detidos por 
famílias carenciadas e associações zoófilas. Aplica-se a todos os animais apoiados entre 1 de janeiro e 30 de 
setembro de 2021.  
Dotação: 
A – €1.200.000 para despesas com cão ou gato intervencionado no Hospital Veterinário Universitário nas 
seguintes quantias fixas por tipologia de intervenção: 
a) Esterilização: 
Gato macho – 15 €; 
Cão macho – 30 €; 
Gata – 35 €; 
Cadela – 55 € 
b) Identificação eletrónica é de 4,5€ o que inclui a aquisição e aplicação do transponder e o registo no SIAC; 
c) Vacinação:  
Polivalente- 5 €; 
Antirrábica- 2,50 €; 
Emissão de boletim sanitário- 1 €; 
d) Desparasitação:  
Externa- 3 €;  
Interna- 3 €; 
e) Outras intervenções sanitárias registadas no SIAC: 25% do valor total da intervenção até um montante total 
de 50 € por intervenção. 
 
B –  € 600.000 para despesas que as associações zoófilas legalmente constituídas suportem com a aquisição 
de produtos de uso veterinário ou de serviços médico-veterinários, até um máximo de € 2000 por associação. 
Limite máximo do apoio financeiro por beneficiário: 
a) 15 000 € por município para despesas com cão ou gato intervencionado no Hospital Veterinário 
Universitário; 
b) 30 000 € por entidade gestora de CRO intermunicipal para despesas com cão ou gato intervencionado no 
Hospital Veterinário Universitário; 
c) 2000 € por associação zoófila legalmente constituída para despesas que as associações zoófilas legalmente 
constituídas suportem. 
 
Se não tiver sido esgotada a totalidade de uma das verbas previstas para cada dotação aquando do término da 
campanha, estas serão transferidas para reforçar as verbas da dotação cujas verbas se encontrem esgotadas. 
 
*Fonte: Aviso n.º 2/2021/ICNF-DBEAC 

Data de Encerramento: 

15 de outubro de 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 2/2021/ICNF-DBEAC 

https://www.icnf.pt/api/file/doc/42b498dff6e32064
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ICNF 
Campanhas de apoio à esterilização de cães e gatos de companhia 

Beneficiários: Municípios e entidades gestoras de CRO intermunicipais, mediante candidatura individual ou conjunta 
com associações zoófilas legalmente constituídas, conforme procedimentos definidos no aviso. 

Objetivos 
Apoio financeiro a campanhas de apoio à esterilização de cães e gato. 
 
A dotação global afeta ao presente Aviso é de 1 000 000,00€. 
O apoio financeiro consiste na atribuição das seguintes quantias fixas, por cada esterilização: 
 - Gato macho – 15 €; 
 - Cão macho – 30 €; 
 - Gata – 35 €; 
 - Cadela – 55 € 
Limite máximo do apoio financeiro: 
 - 15 000 € por município; 
 - 30 000 € por entidade gestora de CRO intermunicipal. 
 
Nota: A campanha de apoio à esterilização, aprovada pelo presente aviso, decorre entre 1 de janeiro e 30 de setembro 
de 2021 
*Fonte: Aviso n.º 3/2021/ICNF-DBEAC 

Data de Encerramento: 

15 de outubro de 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 3/2021/ICNF-DBEAC 

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

Beneficiários: Municípios e as entidades gestoras de CRO intermunicipais. 

Objetivo 
Realização de campanhas de forma a sensibilizar a população para os benefícios da esterilização de animais de 
companhia. 
 
A dotação global afeta ao presente Aviso é de 100 000,00€. 
Limite máximo do apoio financeiro por beneficiário: 
a) 400 € por município; 
b) 700 € por entidade gestora de CRO intermunicipal 
 
Nota: A campanha de apoio à sensibilização para os benefícios da esterilização 2021 termina a 15 de outubro de 2021 
*Fonte: Aviso n.º 4/2021/ICNF-DBEAC 

Data de Encerramento: 

15 de outubro de 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 4/2021/ICNF-DBEAC 

https://www.icnf.pt/api/file/doc/b09e86817e6bae27
https://www.icnf.pt/api/file/doc/b2d4f77338790209


BOLETIM INFORMATIVO COM OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO | 2021  

 

16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Beneficiários: Municípios e as entidades gestoras de CRO intermunicipais. 

Objetivo 
Campanha de identificação e registo, destinada a promover a detenção responsável dos animais de companhia 
e a contrariar o abandono e salvaguardar o bem-estar animal, bem como a saúde e a segurança das pessoas. 
 
A dotação global afeta ao presente Aviso é de 100 000,00€. 

• Montante máximo de 4,5 € relativo à aquisição do dispositivo eletrónico designado por 
«Transponder», para efeitos de marcação de cães ou gatos de companhia, bem como o respetivo 
registo no SIAC, a realizar por médico veterinário em condições adequadas para o tipo de 
intervenção. 

• Na atribuição da verba pelo ICNF I.P., aos beneficiários, de cada «Transponder» e respetivo registo 
no SIAC, são considerados o valor médio de aquisição de cada dispositivo e comparticipação do 
montante relativo ao serviço de registo aplicável pelo registo de animais de companhia, previsto 
no artigo 2.º da Portaria n.º 346/2019, de 3 de outubro. 

• A verba máxima atribuída, 4,5 €, poderá ser reduzida por rateio, se o montante total das 
candidaturas for superior ao montante disponível para efeitos da presente campanha. 

•  
Nota:  A campanha de apoio à identificação decorre entre 1 de janeiro e 30 de setembro de 2021. 

*Fonte: Aviso n.º 5/2021/ICNF-DBEAC 
Data de Encerramento: 

15 de outubro de 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 5/2021/ICNF-DBEAC 

 

https://www.icnf.pt/api/file/doc/c6de440a9d054bf1
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Oportunidades que permanecem abertas - Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

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 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência: Programa 
Impulso Jovens STEAM 

10 de setembro 2021 
Aviso n.º 

01/PRR/2021 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência: Programa 
Impulso  Adultos 

10 de setembro 2021 
Aviso n.º 

01/PRR/2021 

 
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 

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

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

Reforçar as sinergias entre o EIC e a Startup 
Europa 

1 de junho 2021 22 de setembro 2021 

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

22 de junho 2021 23 de setembro 2021 

Soluções Intersetoriais para a Transição 
Climática 

24 de junho 2021 19 de outubro 2021 

Ambiente e Saúde (2021) 22 de junho 2021 21 de setembro 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/2021/03/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://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/06/Aviso_C06-i03-e-i04-Incentivo-Adultos-e-Impulso-Jovens_Vr-Publicacao2.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/06/Aviso_C06-i03-e-i04-Incentivo-Adultos-e-Impulso-Jovens_Vr-Publicacao2.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/06/Aviso_C06-i03-e-i04-Incentivo-Adultos-e-Impulso-Jovens_Vr-Publicacao2.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/06/Aviso_C06-i03-e-i04-Incentivo-Adultos-e-Impulso-Jovens_Vr-Publicacao2.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

