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FUNDO AMBIENTAL 
Melhoria das condições de visitação em áreas protegidas de âmbito nacional em cogestão 

Beneficiários: O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., os municípios e entidades integrantes das 
comissões de cogestão das áreas protegidas de âmbito nacional, majorando-se projetos a implementar por consórcios, 
constituídos por mais de duas entidades. 

 
Objetivos 
Dotar as áreas protegidas de âmbito nacional de estruturas e equipamentos de apoio à visitação, valorizando 
a sua fruição e garantindo a compatibilização com os objetivos de conservação das mesmas. 
Contribuir para a melhoria ao nível dos seguintes indicadores de realização a integrar nos planos de cogestão 
das áreas protegidas, definidos na Portaria n.º 67/2021, de 17 de março:  

• Porta de entrada; 

• Infraestruturas de lazer e visitação (miradouros, parques de merenda, observatórios, passadiços, 
entre outras); 

• Rotas e percursos interpretativos (pedestres, clicáveis, equestres, entre outras); 

• Sinalização (pórticos de entrada, placas informativas, mesas interpretativas, locais de interesse, entre 
outras);  

• Visitação (visitantes contabilizados nas infraestruturas de apoio da área protegida). 
 
Tipologias de intervenção  
Tipologia 1 - Melhoria de estruturas existentes alocadas à visitação da área protegida, nomeadamente com 
a realização de obras de manutenção e de reabilitação. 
Tipologia 2 - Construção de novas estruturas a alocar à visitação da área protegida. 
Tipologia 3 – Monitorização de visitantes em estruturas de visitação e percursos implementados existentes 
na área protegida. 
Tipologia 4 - Valorização da visitação e da fruição da área protegida. 
 
Localização 
Áreas protegidas de âmbito nacional integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas, conforme definido 
pelo Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
142/2008, de 24 de julho, na sua redação atual, que já possuam comissão de cogestão constituída, ao abrigo 
do Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto. 
 
A dotação máxima afeta ao presente Aviso é de 4 000 000€, sendo a taxa máxima de cofinanciamento de 
95%, incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com financiamento limitado a 150 000€ por candidatura. 
 
*Fonte: Aviso n.º 14919/2022 

Data de Abertura: 

1 de agosto 2022 
Data de Encerramento: 

14 de outubro 2022 
Mais informação: 

14919/2022 

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/melhoria-das-condicoes-de-visitacao-em-areas-protegidas-de-ambito-nacional-em-cogestao-aviso-149192022-de-29-de-julho1.aspx
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Internacionalização via E-commerce 

Beneficiários: PMEs de qualquer natureza ou sob qualquer forma jurídica 

 

Objetivos 
O objetivo deste concurso consiste em conceder apoios a projetos individuais de PME que, suportados em 
Planos Detalhados de E-commerce Internacional, visem a concretização de estratégias de internacionalização 
digital baseadas na implementação de tecnologias e processos associados às tecnologias digitais que 
configurem ajustamentos aos modelos de negócio internacionais, anulando barreiras geográficas e 
introduzindo alterações na relação entre os vários intervenientes na cadeia de valor, bem como com o cliente. 
Os projetos devem integrar a presença direta nos canais online, designadamente a criação de lojas próprias 
e/ou adesão a marketplaces, bem como o desenvolvimento de campanhas de promoção online. 
Potenciando a experiência e o conjunto de serviços de suporte aos processos de internacionalização das PME 
já disponibilizados pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. (AICEP, EPE) neste 
âmbito, nomeadamente através do programa “Exportar Online”, o presente concurso visa duas prioridades 
em particular: 

i. a sensibilização, capacitação e consultoria a PME novas exportadoras, com o objetivo de promover a 
sua internacionalização por canais digitais; 

ii. o apoio individualizado para a promoção digital orientado à diversificação de mercados para 
empresas que já tenham experiência internacional consolidada através de canais digitais. 

 
A dotação afeta ao presente concurso é de 4,5 milhões de euros, sendo a taxa de financiamento de 50% das 
despesas elegíveis. 
Limiares mínimos e máximos de despesa elegível: 

• 10 000 € e 25 000 €, para projetos enquadrados na tipologia “Novas Exportadoras”; 

• 25 000 € e 85 000 €, para projetos enquadrados na tipologia “Mais Mercados”. 
 

*Fonte: Aviso n.º 08/C16-i02/2022 

Data de Abertura: 

24 de agosto 2022 

Data de Encerramento: 

Até à receção do número de 
candidaturas limite 

Mais informação: 

08/C16-i02/2022 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/08/Concurso-SI_Internac_Ecommerce-PRR_C16-Versao_24.ago_.2022limpa_AICEP-002.pdf
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ICNF 
Apoio ao Equipamento das Equipas/Brigadas de Sapadores Florestais 2022 

Beneficiários: Entidades detentoras de equipas/brigadas de Sapadores Florestais que se encontrem operacionais e 
que a seguir se elencam: Entidades gestoras de Zonas de Intervenção Florestal (ZIF); Associações e cooperativas 
reconhecidas como organizações de produtores florestais, registadas no Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, I.P. (ICNF, I.P.); Órgãos de gestão dos baldios e suas associações; Cooperativas de interesse público; Órgãos 
e serviços da administração direta e indireta do Estado; Autarquias locais e Comunidades Intermunicipais. 

 
O último procedimento concursal para a aquisição/substituição de Equipamento de Proteção Individual  
(EPI) foi aberto em 2020. 
As entidades titulares de sapadores florestais devem garantir a operacionalidade e assegurar a utilização  
obrigatório dos EPI para a proteção e defesa dos sapadores florestais contra riscos de acidentes. 
Considerando que, face ao último financiamento aberto, o equipamento atualmente em uso tem 2 anos  
de utilização, torna-se importante, assim, iniciar um novo apoio financeiro, ao abrigo do n.º 1 do artigo  
19.º do Decreto-Lei n.º 8/2017, de 9 de janeiro, na sua atual redação. 
 
Objetivos 
Aquisição/substituição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) por parte das entidades titulares de 
sapadores florestais operacionais. 
 
A dotação orçamental do presente aviso é de 1 000 000€. 
A taxa máxima de financiamento é de 100%, até ao limite máximo de 800€ por Sapador Florestal, e de 4 000€, 
por equipa de Sapadores Florestais operacional, não incluindo IVA. 
 
Nota: São elegíveis para atribuição do apoio, os EPI adquiridos a partir da data 01/01/2022 até ao termo do prazo para 
apresentação de candidatura 

*Fonte: Aviso n.º 2022-2012-01 

Data de Abertura: 

29 de agosto 2022 
Data de Encerramento: 

31 de outubro 2022 
Mais informação: 

2022-2012-01 

https://www.icnf.pt/api/file/doc/f0a9aaaf688d0ef0
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Oportunidades que permanecem abertas - AVISOS NACIONAIS 

Oportunidades que permanecem abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro (CCDRC):  
Edição 2022 do Prémio de Boas Práticas de 
Envelhecimento Ativo e Saudável da Região Centro 

15 de setembro 2022 

Edição 2022 do Prémio de 
Boas Práticas de 

Envelhecimento Ativo e 
Saudável da Região 

Centro 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Rede Nacional de Test Beds 

16 de setembro 2022 07/C16-i02/2022 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Projetos I&D+I – Uma só Saúde 

30 de setembro 2022 13/ C05-i03/2021 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Projetos I&D+I – Excelência da Organização da 
Produção 

30 de setembro 2022 14/ C05-i03/2021 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Projetos I&D+I – Promoção dos Produtos 
Agroalimentares Portugueses 

30 de setembro 2022 15/ C05-i03/2021 

Fundo Ambiental: Incentivo pela Introdução no 
Consumo de Veículos de Emissões Nulas (VEN 2022) 

30 de novembro 2022 
Despacho n.º 3419-

B/2022 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Catalisação da Transição Digital das Empresas - Polos 
de Inovação Digital 

2 de setembro 2022 03/C16-i03/2022 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Eficiência Energética em Edifícios Residenciais 

31 de outubro 2022 03/C13-i01/2022 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Eficiência Energética em Edifícios da Administração 
Pública Central 

31 de outubro 2022 02/C13-i02/2022 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Eficiência Energética em Edifícios de Serviços 

31 de outubro 2022 02/C13-i03/2022 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Parque Público de Habitação a Custos Acessíveis 

Até se esgotarem as 
verbas alocadas 

(máximo 31 de dezembro 
2025) 

01/CO2‐i05/2022 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Modernização da oferta e dos estabelecimentos de 
ensino e da formação profissional - Centros 
Tecnológicos Especializados 

2ª Fase: 29 de abril 
2023 

3ª Fase: 29 de abril 
2024 

01/C06-i01.01/2022 

POCI:  
Formação Profissional para Trabalhadores por Conta 
de Outrem - Projetos autónomos de formação e 
Projetos conjuntos de formação 

As candidaturas poderão 
ser apresentadas até ser 

atingido o limite 
orçamental 

01/SI/2022 | POCI-60-
2022-03 

 
Oportunidades que permanecem abertas – PROGRAMA ERASMUS+ 

Medida Data de Encerramento 

http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5616-regulamento-pbpeas2022-v2&category_slug=2022&Itemid=739
http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5616-regulamento-pbpeas2022-v2&category_slug=2022&Itemid=739
http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5616-regulamento-pbpeas2022-v2&category_slug=2022&Itemid=739
http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5616-regulamento-pbpeas2022-v2&category_slug=2022&Itemid=739
http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5616-regulamento-pbpeas2022-v2&category_slug=2022&Itemid=739
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/07/PRR_2o_Aviso_para_Rede_Nacional_de_Test_Beds_20220721.pdf
https://www.ifap.pt/documents/182/26622567/Aviso-Concurso-C5-i03-ProjetosdeInvestigação_MaisSaude.pdf/aa8e8fde-2099-dfe9-b6b7-622c61ab6e5d
https://www.ifap.pt/documents/182/26622567/Aviso-Concurso-C5-i03-ProjetosdeInvestigação_OrganizacaoProducao.pdf/a5d03997-94dc-7824-1e47-5f2f0894ad08
https://www.ifap.pt/documents/182/26622567/Aviso-Concurso-C5-i03-ProjetosdeInvestigação_PromocaoProdutos.pdf/a0891d69-10e2-0579-00b6-2cce764d4f44
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/ven-2022-despacho-n-3419-b20221.aspx
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/ven-2022-despacho-n-3419-b20221.aspx
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/06/Republicacao_06-07-2022_PRR_AvisoDIH_C16-i03.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/06/Aviso-PRR-C13_CER_VFinal.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/06/Aviso-PRR-C13_CER_VFinal.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/06/Aviso-PRR-C13_CER_VFinal.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/05/Aviso_1_RE-CO2-i05_2022-vf_PC_EMRP_19.05.2022-v3-limpa-completa_signed.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/06/Aviso-C06-i01_012022_IGeFE-assinada.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20220202_AAC_01_SI2022_Forma-Ativos-Empresariais_Prog-Capacit-Cluster.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20220202_AAC_01_SI2022_Forma-Ativos-Empresariais_Prog-Capacit-Cluster.pdf
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Parceria para a Excelência - Academias de Professores Erasmus+ 7 de setembro 2022 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas – HORIZONTE EUROPA 

Medida Data de Encerramento 

Serviços de transporte seguro, resiliente e mobilidade inteligente 
para passageiros e mercadorias 

6 de setembro 2022 

Mais Informações Funding & Tender Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas –  PROGRAMA PARA O MEIO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA 
(LIFE) 

Medida Data de Encerramento 

Apoio técnico a planos e estratégias de transição para energias 
limpas em municípios e regiões 

16 de novembro 2022 

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

