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1 Incluídos no anexo I do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Quando se trate da produção e primeira transformação de produtos 
florestais apenas são elegíveis a biomassa florestal, a cortiça, o material lenhoso, a pinha, o pinhão e a resina. 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência  
Agenda De Investigação E Inovação Para A Sustentabilidade Da Agricultura, Alimentação e 

Agroindustria 
Beneficiários: Pessoas singulares e PMEs que exerçam atividade agrícola ou silvícola, primeira transformação ou 
comercialização de produtos agrícolas1. Entidades não Empresariais do Sistema de I&I (ENESII); Centros de 
Competências; Entidades da administração pública, incluindo ensino superior e tecnológico; Confederações, 
Federações, Associações de Agricultores e empresariais ou outras associações relevantes para a área objeto do 
projeto; Outras entidades cuja atividade seja relevante para o projeto. 

Aviso n.º 02/C05-i03/2021 Projetos de Investigação e Desenvolvimento + Inovação (I&D+I) – ADAPTAÇÃO ÀS 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
 
Objetivos: 
A Agenda visa consolidar e expandir a ligação sinérgica e de progresso entre o tecido empresarial e o sistema 
científico e tecnológico em Portugal. Em particular pretende atingir os seguintes objetivos estratégicos 
até2030: 
i) uma população mais saudável, através da promoção de um sistema alimentar mais sustentável; 
ii) uma agricultura mais inclusiva, igualitária e integrada, que potencie a atração de mais jovens para os 
territórios rurais e para a atividade agrícola, e que potencie ainda a participação de mulheres na agricultura; 
iii) a criação de melhores condições para o aumento do rendimento dos produtores, tornando a atividade 
agrícola mais rentável, atrativa e competitiva;  
iv) uma agricultura mais resiliente, que proteja o ambiente, assegure a sustentabilidade dos recursos água, 
solo e biodiversidade e contribua para a transição climática, alicerçada numa “Rede de Inovação” com uma 
cobertura territorial significativa, que permita estimular o desenvolvimento de um ecossistema suportado 
em inovação resultante da incorporação de conhecimento e tecnologia. 
Objetivos Operacionais da Iniciativa Adaptação às Alterações Climáticas: 

1. Preservar e melhorar o potencial produtivo dos solos, melhorar a gestão do risco e combater a 
desertificação. 

2. Reforçar a disponibilidade de água para a agricultura, garantindo a sua utilização sustentável 
3. Aumentar a resiliência dos ecossistemas agrícolas, espécies e habitats aos efeitos das alterações 

climáticas 
4. Aumentar o conhecimento sobre a atividade agrícola, os impactos potenciais e cumulativos, a 

capacidade de resposta e implementar medidas de adaptação. 
Tipologia de Operações:  

• Investimentos associados a projetos de investigação, desenvolvimento e inovação, centrados 
prioritariamente em abordagens mais próximas do mercado (investigação industrial, experimental e 
inovação), incluindo atividades de transferência de tecnologia e de demonstração, com vista à sua 
introdução no mercado; 

• Investimentos associados ao plano de comunicação e capacitação técnica a desenvolver. 
 
A dotação afeta ao presente concurso, na componente de incentivo não reembolsável, é de 4 milhões de 
euros. A taxa máxima de financiamento de 100%. O investimento proposto pode atingir no máximo 1 milhão 
de euros e no mínimo 50 mil euros. 
 
*Fonte: Aviso n.º 02/C05-i03/2021 

Data de Abertura: 

30 de setembro 2021 
Data de Encerramento: 

30 de novembro 2021 
Mais informação: 

02/C05-i03/2021 

https://www.ifap.pt/documents/182/25450410/Aviso+02C05i032021/faa3be64-374e-23b9-7d64-2b7819830af4
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Mecanismo de Recuperação e Resiliência  
Agenda De Investigação E Inovação Para A Sustentabilidade Da Agricultura, Alimentação e 

Agroindustria 
Beneficiários: Pessoas singulares e PMEs que exerçam atividade agrícola ou silvícola, primeira transformação ou 
comercialização de produtos agrícolas. Entidades não Empresariais do Sistema de I&I (ENESII); Centros de 
Competências; Entidades da administração pública, incluindo ensino superior e tecnológico; Confederações, 
Federações, Associações de Agricultores e empresariais ou outras associações relevantes para a área objeto do 
projeto; Outras entidades cuja atividade seja relevante para o projeto. 

Aviso n.º 03/C05-i03/2021Projetos de Investigação e Desenvolvimento + Inovação (I&D+I) – MITIGAÇÃO DAS 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  
 
Objetivos: 
A Agenda visa consolidar e expandir a ligação sinérgica e de progresso entre o tecido empresarial e o sistema 
científico e tecnológico em Portugal. Em particular pretende atingir os seguintes objetivos estratégicos 
até2030: 
i) uma população mais saudável, através da promoção de um sistema alimentar mais sustentável; 
ii) uma agricultura mais inclusiva, igualitária e integrada, que potencie a atração de mais jovens para os 
territórios rurais e para a atividade agrícola, e que potencie ainda a participação de mulheres na agricultura; 
iii) a criação de melhores condições para o aumento do rendimento dos produtores, tornando a atividade 
agrícola mais rentável, atrativa e competitiva;  
iv) uma agricultura mais resiliente, que proteja o ambiente, assegure a sustentabilidade dos recursos água, 
solo e biodiversidade e contribua para a transição climática, alicerçada numa “Rede de Inovação” com uma 
cobertura territorial significativa, que permita estimular o desenvolvimento de um ecossistema suportado 
em inovação resultante da incorporação de conhecimento e tecnologia. 
Objetivos Operacionais da Iniciativa Mitigação das Alterações Climáticas: 

1. Reduzir as emissões de GEE pela pecuária e práticas agrícolas 
2. Incrementar o sequestro de carbono nos solos 

Tipologia de Operações:  

• Investimentos associados a projetos de investigação, desenvolvimento e inovação, centrados 
prioritariamente em abordagens mais próximas do mercado (investigação industrial, experimental e 
inovação), incluindo atividades de transferência de tecnologia e de demonstração, com vista à sua 
introdução no mercado; 

• Investimentos associados ao plano de comunicação e capacitação técnica a desenvolver. 
 
A dotação afeta ao presente concurso, na componente de incentivo não reembolsável, é de 4 milhões de 
euros. A taxa máxima de financiamento de 100%. O investimento proposto pode atingir no máximo 1 milhão 
de euros e no mínimo 50 mil euros. 
 
*Fonte: Aviso n.º 03/C05-i03/2021 

Data de Abertura: 

30 de setembro 2021 
Data de Encerramento: 

30 de novembro 2021 
Mais informação: 

03/C05-i03/2021 

 

https://www.ifap.pt/documents/182/25450410/Aviso+03C05i032021/7fb98da7-8238-2fc7-b063-00126eac54ff
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COMPETE 2020 
Apoio à Transição Climática - Reabilitação da Rede Hidrográfica      

Beneficiários: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA); Municípios, e suas associações, com protocolo de 
colaboração técnica e financeira com a APA. 

 
Objetivos: 
O presente aviso concurso estabelece as condições de acesso e as regras gerais de cofinanciamento de 
operações visando o apoio a operações de Reabilitação da Rede Hidrográfica, designadamente através de 
intervenções estruturais de desobstrução, regularização fluvial e controlo de cheias, inseridas no domínio de 
intervenção do Eixo VII - REACT-EU FEDER do COMPETE 2020. 
No âmbito desta vertente de atuação é dada prioridade a intervenções que visem dar resposta às 
necessidades identificadas nos planos de gestão de riscos de inundação, no âmbito da Diretiva Inundações, 
e às medidas preconizadas nos planos de gestão de região hidrográfica que visam atingir o bom estado das 
massas de água. 
Ações Elegíveis: 
São consideradas elegíveis as seguintes ações no âmbito das operações a apoiar: 

• Estabilização de margens e beneficiação de habitat para espécies ribeirinhas em domínio hídrico, 
através da aplicação de soluções técnicas de engenharia natural; 

• Melhoria das condições de escoamento e desobstrução da rede hidrográfica; 

• Mitigação do efeito das cheias provocadas pelas águas pluviais, utilizando soluções de base de 
engenharia natural; 

• Renaturalização de ribeiras em espaço urbano, sobretudo com a estabilização do seu leito;  

• Reabilitação de infraestruturas degradadas;  

• Contenção de espécies invasoras;  

• Ações de desassoreamento; 

• Reforço dos sistemas de monitorização da qualidade da água, particularmente nos locais que 
constituam os principais pontos de rejeição de efluentes, dotando assim as entidades competentes 
de elementos para assegurar uma intervenção adequada e eficaz na monitorização e fiscalização dos 
recursos hídricos. 

Cada candidatura deve integrar as intervenções necessárias à plena operacionalização das intervenções 
propostas, evidenciando a sua autonomia física e financeira face a outros investimentos realizados.    
 
A dotação orçamental FEDER,  é de 40.417.136,00€. O financiamento a conceder é calculado com base na 
aplicação da taxa de 100%. 
 
 
*Fonte: Aviso n.º 06/REACT-EU/2021 

Data de Abertura: 

8 de outubro 2021 
Data de Encerramento: 

15 de novembro 2021 
Mais informação: 

06/REACT-EU/2021 

https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/REACT_EU_aviso06_2021_10_8_reabilitacao_hidografica.pdf
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FUNDO AMBIENTAL 
Sistemas de Reutilização de Embalagens nos Regimes de Pronto a Comer e Levar ou com Entrega       

Beneficiários: Empresas, independentemente da sua forma jurídica; Entidades privadas sem fins lucrativos, de 
natureza associativa e com competências específicas dirigidas às empresas ou que prossigam objetivos de 
responsabilidade social. 

 
Objetivo 
O presente aviso de candidatura destina-se a apoiar a criação e implementação de sistemas inovadores de 
disponibilização de embalagens reutilizáveis nos regimes de pronto a comer e levar e/ou com entrega ao 
domicílio. 
 
Objetivos Gerais 

• Reduzir a utilização de embalagens de utilização única na restauração e distribuição de refeições, 
potencialmente geradoras de um volume significativo de resíduos 

• Promover o uso de alternativas reutilizáveis que assegurem o cumprimento de critérios de higiene 
alimentar e segurança dos consumidores 

• Sensibilizando os consumidores para os impactos negativos da utilização massiva de embalagens de 
utilização única. 

Objetivo específico 

• Criar uma solução a custo aceitável que possibilite à restauração a substituição de embalagens 
descartáveis por embalagens reutilizáveis, nos regimes de pronto a comer e levar e/ou com entrega 
ao domicílio, promovendo simultaneamente a sustentabilidade ambiental, social e económica desta 
atividade e possibilitando uma opção aos consumidores. 

 
Áreas-Chave 

a) O projeto deverá contemplar, pelo menos, as seguintes áreas: 
b) Desenvolvimento ou definição da tipologia de embalagens reutilizáveis a usar para o fornecimento 

de refeições no seio da rede de estabelecimentos aderentes; 
c) Desenho e operacionalização de um sistema de recolha, entrega e devolução de embalagens, na 

medida do aplicável, que possibilite a reutilização das mesmas pelo maior número de vezes possível; 
d) Desenvolvimento de regras e especificações a cumprir pelos vários intervenientes no sistema de 

recolha, entrega e devolução, com vista à higienização e manutenção das embalagens de modo a 
assegurar o cumprimento escrupuloso das normas de higiene alimentar, a segurança dos 
consumidores e a manutenção em boas condições de utilização das embalagens; 

e) Envolvimento dos pontos de venda de refeições em regime de pronto a comer e levar ou com entrega 
ao domicílio com o intuito de abranger um número significativo de estabelecimentos, promovendo 
a sua fidelização e permitindo demonstrar as mais-valias da adoção deste sistema; 

f) Envolvimento e sensibilização dos consumidores para os impactos do uso de embalagens de 
utilização única, de modo a assegurar uma efetiva mudança de práticas e comportamentos e 
promovendo a sua fidelização ao sistema de reutilização. 

 
A dotação máxima do Fundo Ambiental afeta ao presente Aviso é de  150 000€. O cofinanciamento é de 85% 
até um valor máximo de 75 mil euros por candidatura. Não são financiados projetos que tenham sido 
anteriormente objeto de financiamento público, nacional ou comunitário. 
 
Nota: São financiadas no máximo 2 candidaturas. 
*Fonte: Aviso n.º 19975/2021 

Data de Abertura: 

25 de outubro 2021 
Data de Encerramento: 

5 de novembro 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 19975/2021 

 

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-19975-2021-sistemas-de-reutilizacao-de-embalagens-pdf.aspx
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Oportunidades que permanecem abertas - HORIZONTE EUROPA 

Medida Data de Encerramento 

MSCA para investigadores em risco 2021 6 de janeiro 2022 

Uso de energia eficiente, sustentável e inclusivo 25 de janeiro 2022 

Fornecimento de energia sustentável, seguro e competitivo 23 de fevereiro 2022 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

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

Medida Data de Encerramento 

Domínio da «Ação Climática» 30 de novembro 2021 

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

30 de novembro 2021 

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

30 de novembro 2021 

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

30 de novembro de 2021 

Transição para Energia Limpa 12 de janeiro 2022 

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

7 de abril 2022 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas – EEA GRANTS 

Medida Data de Encerramento 

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

31 de dezembro 2021 

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

Mais Informações Funding & Tender Opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search

