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ERASMUS+ 
#BeInclusive - Prémios Desportivos 

Beneficiários: Qualquer organização ou autoridade pública (não são elegíveis os indivíduos) que tenha desenvolvido 
com êxito um projeto desportivo de inclusão social, realizado nos Estados-Membros da UE ou em países terceiros 
associados ao programa. Os projetos não serão necessariamente projetos transnacionais nem serão necessariamente 
apoiados pela UE. 

 
Objetivos: 
O objetivo desta iniciativa seria premiar os melhores projetos que tenham apoiado com sucesso a inclusão 
social através do desporto. Os projetos podem incluir pessoas com menos oportunidades, incluindo jovens 
com origem emigrante, minorias étnicas, grupos desfavorecidos, marginalizados ou desfavorecidos, pessoas 
com deficiência, indivíduos com origens sociais difíceis, etc. Além de recompensar organizações específicas, o 
prémio também dará visibilidade e apoiar a divulgação de ideias inovadoras, iniciativas e melhores práticas em 
toda a Europa. 
 
Os prémios incluirão as três categorias a seguir: 

• Quebrar barreiras 
Para recompensar projetos que mostram resiliência, dando exemplos de como superar 
obstáculos para a participação; 
 

• Celebrar a diversidade 
Para recompensar projetos que mostram tolerância, dando exemplos positivos de pessoas diferentes 
grupos e trabalhar juntos ou enfatizar os benefícios de se compreenderem; 
 

• Mudança inspiradora 
Para recompensar projetos que mostram inspiração, dando exemplos positivos de empoderamento 
e modelos de função de grupos com menos oportunidades que intensificam e lideram mudanças. 

*Fonte:  Aviso n.º #BeInclusive - Prémios Desportivos 

Data de Abertura: 

26 de agosto de 2021 
Data de Encerramento: 

21 de outubro de 2021 

Mais informação: 
ERASMUS-SPORT-2021-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS-CDSA - 

Celebrar a diversidade 
ERASMUS-SPORT-2021-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS-ICSA - 

Mudança inspiradora 
ERASMUS-SPORT-2021-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS-BBSA - 

Quebrar barreiras 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-cdsa;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/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-cdsa;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/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-icsa;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/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-icsa;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/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-bbsa;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/erasmus-sport-2021-be-inclusive-sport-awards-bbsa;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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1 Conforme previsto no n.º 1 do artigo 130.º do RECI, que se proponham desenvolver projetos enquadrados no âmbito das suas 
competências e que satisfaçam os objetivos e prioridades definidos neste AAC. 

POCI 
Ações Coletivas - Transferência do conhecimento científico e tecnológico 

Beneficiários: As entidades não empresariais do sistema de I&I1 

Aviso N.º O4/SIAC/2021 
O principal objetivo do presente Aviso consiste em conceder apoio financeiro a projetos que potenciem a 
valorização económica dos resultados de I&D (Investigação e Desenvolvimento) produzidos pelo sistema de 
I&I (Investigação e Inovação), e reforcem a transferência de conhecimento científico e tecnológico para o 
setor empresarial. As candidaturas devem demonstrar o seu contributo para a prossecução dos objetivos e 
prioridades acima enunciados, através de projetos estruturantes que visem: 

1. Reforçar a orientação económica da rede de instituições intermédias de I&I, com base nas 
prioridades da RIS3, promovendo a criação e o desenvolvimento de novos canais e formatos de 
valorização, transferência e difusão de conhecimento para o tecido económico, nomeadamente 
através: 

• Da promoção de fases de teste e validação pré-comercial de projetos de investigação com 
potencial de valorização económica; 

• Da criação, reforço e capacitação de plataformas e meios de divulgação, demonstração e 
transferência de onhecimento para a comunidade empresarial; 

• Do fomento do empreendedorismo altamente qualificado, promovido por investigadores no 
âmbito do sistema de I&I. 

2. Aumentar quantitativa e qualitativamente a informação dirigida ao setor empresarial quanto à 
relevância e impacto da inovação baseada no conhecimento e da colaboração entre empresas, 
particularmente as PME, e a rede de entidades não empresariais do sistema de I&I, nomeadamente 
através de ações de disseminação e de demonstração. 

3. Aumentar o nível de valorização, transferência e exploração de conhecimento científico e 
tecnológico, assim como a utilização de metodologias e ferramentas apropriadas, nomeadamente 
as associadas à gestão da propriedade intelectual (por exemplo, patentes). 

4. Produzir e divulgar informação relevante sobre novas oportunidades de valorização e transferência 
do conhecimento. 

A dotação de fundo FEDER afeta ao presente concurso é de 10 milhões de euros, dos quais se estabelece 
uma dotação específica de 30% para alocar a projetos de beneficiários localizados nos Territórios do Interior1 
das regiões admissíveis no ponto 4: 
 
 
 
 
 
 
A AG do COMPETE 2020 poderá reforçar a dotação orçamental, bem como reafectar as dotações indicativas 
referentes a cada tipo de território, caso se revele necessário. 
O cofinanciamento FEDER a atribuir no âmbito deste AAC é calculado através da aplicação, às despesas 
consideradas elegíveis, de uma taxa de 85%. 
 
*Fonte:  Aviso n.º POCI-46-2021-11 

Data de Abertura: 

3 de agosto 2021  
Data de Encerramento: 

30 de setembro 2021 
Mais informação: 

POCI-46-2021-11 

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AAC_04_SIAC_2021


BOLETIM INFORMATIVO COM OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO | 2021  

 

4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSEUR 
Investimentos necessários à Reutilização de Águas Residuais tratadas, com vista a possibilitar 

uma Gestão Integrada de Recursos Hídricos em Zonas Consideradas de Escassez – 2º Aviso 
Beneficiários: Entidades gestoras responsáveis pelos serviços de Saneamento de Águas Residuais, que se enquadrem 
nas alíneas c), d), e) e g) do n.º 1 do artigo 96.º do RE SEUR, nos seguintes termos:  

c) Autarquias e suas Associações;  
d) Setor empresarial do Estado;  
e) Setor empresarial local; 
g) Empresas concessionárias municipais, intermunicipais ou multimunicipais. 

 
O presente Aviso destina-se a aumentar o nível de proteção do ambiente, mediante a promoção de 
investimentos necessários à reutilização de águas residuais tratadas, no quadro das entidades responsáveis 
pela missão de serviço público de gestão de sistemas públicos de saneamento de águas residuais, para 
promover a diminuição da  crescente  pressão  sobre  os  recursos  hídricos,  tanto  ao  nível  da  captação  de  
água,  como  da  rejeição  de poluentes, permitindo expandir esta prática, garantindo igualmente a proteção 
da saúde pública. 
A  reutilização  de  água,  contribui  para  o  uso  sustentável  dos  recursos  hídricos,  na medida  em  que  
permite  a manutenção  de  água  no  ambiente  e  a  respetiva  preservação  para  usos  futuros,  enquanto  
se  salvaguarda  a utilização presente e se reduzem os conflitos no uso da água. Uma dada água residual, 
desde que seja tratada a um nível compatível com determinados usos, garantindo assim que não constitui 
um risco para a saúde, pública e humana, e/ou ambiente, poderá ser reutilizada múltiplas vezes para esse 
mesmo fim, contribuindo de forma  relevante para a eficiência no uso de recursos e para a economia circular 
no âmbito do Ciclo Urbano da Água. 
 
A dotação de Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de 3.000.000,00€. 
A taxa máxima de comparticipação comunitária a aplicar às operações é de 70%, incindindo sobre o custo 
total elegível, de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do RE SEUR. 

*Fonte: Aviso n.º POSEUR-12-2021-10 

Data de Abertura: 

2 de agosto 2021 
Data de Encerramento: 

28 de setembro 2021 
Mais informação: 

POSEUR-12-2021-10 

https://poseur.portugal2020.pt/media/43526/aviso-poseur-12-2021-10.pdf
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POSEUR 
Operações para a Melhoria de Sistemas de Saneamento de Águas Residuais, com Elevada 

Maturidade 
Beneficiários:  Entidades gestoras dos serviços de saneamento de águas residuais, em baixa, assim identificadas de 
acordo com a Ficha de Avaliação da Qualidade de Serviços da ERSAR , e que se enquadrem nas alíneas c), e) e g) ) do 
nº 1 do artigo 96.º do RE SEUR: 

c) Autarquias e suas Associações;  
e) Setor empresarial local; 
g) Empresas concessionárias municipais, intermunicipais ou multimunicipais. 

 
As situações consideradas como não cumprindo os requisitos da Diretiva de Águas Residuais Urbanas (DARU), 
constituem um risco para os recursos hídricos superficiais e subterrâneos que importa eliminar, para a 
melhoria da qualidade ambiental das massas de água e para a qualidade de vida e saúde da população. 
Embora tenha sido efetuado um grande avanço nesta área, subsistem ainda situações de incumprimento 
desta Diretiva que se reconhece ser necessário resolver, evitando, assim, que possam dar origem a situações 
de imcumprimento com relevância nos aglomerados de maior dimensão. 
Não obstante as melhorias já concretizadas, importa ainda apoiar investimentos destinados ao fecho de 
sistemas de saneamento de águas residuais com vista à otimização da utilização da capacidade instalada e 
da adesão ao serviço, através da execução de ligações entre os sistemas em alta e os sistemas em baixa e da 
extensão do serviço a populações ainda não servidas na área de influência dos sistemas.  
O presente Aviso destina-se a contribuir para a resolução das situações atrás descritas, considerando-se estes 
investimentos importantes para garantir uma melhor qualidade do serviço de saneamento de águas residuais 
e a sustentabilidade ambiental do território, princípios estes que se encontram consagrados no nº 1 do artigo 
94.º do Regulamento Específico do Domínio Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (RE SEUR). 
 
A dotação de Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de 5.000.000,00€. 
A taxa máxima de comparticipação comunitária a aplicar às operações é de 85%, incindindo sobre o total das 
despesas elegíveis, de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do RE SEUR. 

*Fonte: Aviso n.º POSEUR-12-2021-14 

Data de Abertura: 

18 de agosto 2021 
Data de Encerramento: 

30 de setembro 2021 
Mais informação: 

POSEUR-12-2021-14 

/Users/carolinaoliveira/Downloads/Aviso%20POSEUR-12-2021-14.pdf
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POSEUR 
Operações para a Melhoria da Qualidade de Água de Abastecimento, com Elevada Maturidade 

Beneficiários: Entidades gestoras  dos serviços de abastecimento de água e que se enquadrem nas alíneas c), d), e) e 
g) do nº 1 do artigo 96.º do RE SEUR:  

c) Autarquias e suas Associações;  
d) Setor empresarial do Estado;  
e) Setor empresarial local; 
g) Empresas concessionárias municipais, intermunicipais ou multimunicipais. 

 
A qualidade da água fornecida pela maioria das entidades gestoras, embora seja já muito satisfatória, 
necessita em alguns casos de um incremento no tratamento ou melhorias na captação com o objetivo de ser 
garantida a qualidade da água fornecida e intrinsecamente nos serviços prestados. Os investimentos 
previstos poderão assim dar um importante contributo de forma direta para benefícios ambientais e de saúde 
pública. 
Nestes termos, e de modo a contribuir para a resolução dessas situações e melhorar a qualidade da água 
para abastecimento às populações, justifica-se a abertura do presente Aviso concurso, para apresentação de 
candidaturas destinada à melhoria da qualidade da água nas zonas onde ainda se verificam problemas. 
 
A dotação de Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso é de  4.000.000,00€. 
A taxa máxima de comparticipação comunitária a aplicar às operações é de 85%, incindindo sobre o total das 
despesas elegíveis, de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do RE SEUR. 

*Fonte: Aviso n.º POSEUR-12-2021-15 

Data de Abertura: 

18 de agosto 2021 
Data de Encerramento: 

30 de setembro 2021 
Mais informação: 

POSEUR-12-2021-15 

/Users/carolinaoliveira/Downloads/Aviso%20POSEUR-12-2021-15.pdf
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Mecanismo de Recuperação e Resiliência  
Desenvolvimento de Projetos no âmbito da Reformulação do atendimento dos serviços públicos 

Beneficiários: Municípios 

 
Objetivos: 
Pretende promover-se a expansão da rede de Lojas de Cidadão, uma vez que, o investimento na 
transformação digital e na disponibilização em larga escala de serviços públicos digitais, pressupõe Lojas de 
Cidadão, enquanto equipamentos que asseguram um papel fundamental na prestação de vários serviços 
públicos que, na generalidade, fruto da sua própria especificidade ou natureza têm cariz presencial. 
Por outro lado, a disponibilização de serviços omnicanal pressupõe a existência de multicanais integrados de 
modo a permitir ao cidadão escolher o canal ou canais com que quer interagir com o Estado, nos diversos 
aspetos ou momentos da relação. O omnicanal, como concebemos, pressupõe o atendimento presencial de 
proximidade, pressupõe Lojas de Cidadão e Espaços Cidadão, cujos serviços são alicerçados em backoffices 
ou escritórios digitalizado. 
 
Tipologia de Operações:  

• Instalação de Lojas do Cidadão. 
Despesas elegíveis: 

a) Despesas para obras de adaptação de espaços e ou edifícios no âmbito dos modelos integrados de 
atendimento descentralizado na Administração Pública. 

b) Aquisição de serviços a terceiros quando demonstrada inequivocamente a sua necessidade para o 
projeto; 

c) Aquisição de equipamento informático expressamente para o projeto;  
d) Aquisição de software expressamente para o projeto; 
e) Aquisição de equipamento básico, designadamente mobiliário, sinalética, equipamento de 

comunicações e equipamentos relacionados com o atendimento, desde que devidamente justificado 
como necessário para a implementação do projeto; 

f) Aquisição, implementação e prestação de serviços, infraestruturas e equipamentos de 
comunicações, incluindo os custos diretamente atribuíveis para os colocar na localização e nas 
condições necessárias ao seu funcionamento; 

g) Despesas com a promoção e divulgação da operação, que não poderão representar mais de 5% das 
despesas elegíveis da operação. 

 
A dotação total afeta ao presente Aviso é de 5.500.000,00 €, sendo a taxa máxima de financiamento de 100%. 
 
*Fonte: Aviso n.º 01/C19-i01/2021 

Data de Abertura: 

1 de setembro 2021 
Data de Encerramento: 

29 de outubro 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 01/C19-i01/2021 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/08/Aviso_1_PRR_LojasCIdadao_EMRP_2021-07-29_PM.pdf
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POAT 2020 
Abordagens territoriais de nível NUTS III para o horizonte 2030 

Beneficiários: Para acções do tipo A Áreas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais; Para acções do tipo B 
Entidades mandatadas pelas áreas governamentais do Planeamento, Coesão Territorial e Modernização do Estado e 
Administração Pública, para a elaboração de Estratégias supra-NUTS III. 

 
Objetivos: 
Pretende-se apoiar as Áreas Metropolitanas (AM), Comunidades Intermunicipais (CIM) e outras entidades 
devidamente mandatadas para tal nas atividades respeitantes ao planeamento de políticas públicas no 
âmbito do seu território de intervenção, visando a definição de estratégias de desenvolvimento territorial, 
dos planos de ação e adaptação dos instrumentos financeiros para o período 2021-2027, que tenham em 
consideração a abordagem territorial preconizada na RCM n.º 97/2020, de 13 de novembro, que estabelece 
as linhas orientadoras para aplicação dos fundos comunitários em Portugal no âmbito do período de 
programação 2021-2027. 
Neste contexto, este Aviso pretende financiar dois tipos de ações: 

A. Estratégias sub-regionais (escala NUTS III) dinamizadas pelas respetivas CIM/AM de acordo com o 
estabelecido na alínea a) do ponto 9 da RCM n. 97/2020; 

B. Estratégias supra-NUTS III (envolvendo mais que uma NUTS III, mas não necessariamente a totalidade 
da área dessas NUTS) dinamizadas por CIM, AM ou outras entidades devidamente mandatadas para 
esse efeito, conforme estabelecido na alínea b) do ponto 9 da RCM n.º 97/2020. 

 
Tipologias de intervenção: 
Garantir o funcionamento eficiente dos sistemas e estruturas de coordenação, gestão, 
monitorização e avaliação / estudos e avaliações. 
 
Elegibilidade das despesas: 
São elegíveis as despesas que contribuam diretamente para a elaboração, divulgação e discussão dos 
Instrumentos integrados de suporte ao desenvolvimento territorial, designadamente: 

• Consultorias externas; 

• Ações de apresentação, divulgação ou discussão dos Instrumentos; 

• Outras despesas imprescindíveis à concretização dos objetivos propostos. 
 
A dotação afeta ao presente Aviso é de 3.360.000€, correspondente a uma despesa pública de 4.200.000€. 
A taxa máxima de financiamento é de 80%. O beneficiário pode apresentar apenas uma candidatura para 
cada tipo de operação (A ou B) ao abrigo do presente convite. O custo total das candidaturas não poderá ser 
superior a : 

• 100.000,00€ nas ações do tipo A, correspondente a um apoio máximo FEDER de  80.000,00€. 

• 50.000,00€ nas ações do tipo B, correspondente a um apoio máximo FEDER de 40.000,00€. 
 
Duração máxima – até 30 de junho de 2022. Poderão ser considerados trabalhos já em desenvolvimento, 
desde que os mesmos não se encontrem concluídos à data de apresentação da candidatura. 
*Fonte: Aviso n.º POAT-77-2021-11 

Data de Encerramento: 

24 de setembro 2021 
Mais informação: 

POAT-77-2021-11 

/Users/carolinaoliveira/Downloads/aviso_11poat2021.pdf
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POISE 
Combate à violência de género/doméstica - Instrumentos Específicos de Proteção das Vítimas e 

de Acompanhamento dos Agressores na Violência Doméstica 
Beneficiários: Entidades públicas ou privadas, que integrem ou suscetíveis de integrar a Rede Nacional de Apoio a 
Vítimas de Violência Doméstica, nos termos do n.º 1, do art.º 53.º da Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, na sua 
redação atual, que disponham de estruturas de atendimento ou que demonstrem trabalhar em parceria com entidades 
que disponham de estruturas de atendimento, e que disponibilizem respostas de acolhimento de emergência de 
vítimas de violência doméstica. 

 
Objetivos: 
Intervenções no âmbito do acolhimento de emergência de vítimas  de  violência  doméstica,  previstas  na  
alínea  b)  do  n.º  2  do  artigo  166.º  do Regulamento Específico. 
Pretende‐se proteger, apoiar e capacitar as vítimas de violência doméstica e violência de género, através do 
apoio ao funcionamento das estruturas de acolhimento de emergência, enquanto resposta direta e articulada 
com a ação das estruturas de atendimento, numa perspetiva de consolidação e ampliação da Rede Nacional 
de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, visando assegurar  de  forma  integrada  o  acolhimento  urgente  
e  de  curta  duração  a  vítimas  de violência  doméstica,  acompanhadas  ou  não  de  filhos/as  menores  ou  
maiores  com deficiência na sua dependência, em virtude de questões de segurança e/ou de iminente risco 
de revitimização. 
O  acolhimento  de  emergência  visa  acolher,  transitoriamente,  vítimas  de  violência doméstica  em  situação  
de  emergência,  assegurando  o  seu  acompanhamento,  e  dos/as filhos/as a cargo, de forma a garantir as 
condições necessárias à sua segurança e bem‐estar físico e psicológico em situação de crise e em situações 
avaliadas como sendo de alto risco para  a  revitimização,  a  pedido  da  vítima e  com  o  seu  consentimento,  
por  indicação  da equipa  técnica  das  estruturas  de  atendimento  a  vítimas  e  demais  entidades  que,  nos 
termos da referida lei, estão habilitadas para solicitar este acolhimento. 
 
Ações elegíveis: 
Pretende‐se garantir o acolhimento de vítimas de violência doméstica e de eventuais filhos menores ou 
maiores com deficiência na sua dependência, nas situações avaliadas como sendo  de  alto  risco  para  a  
revitimização,  abrangendo  o  funcionamento  da  resposta  de acolhimento de emergência, incluindo a 
equipa técnica nas suas valências de acolhimento e acompanhamento das vítimas. 
As  referidas  respostas deverão estar  também em conformidade com o preconizado nos  documentos e 
legislação indicados no aviso de candidatura. 
 
A dotação financeira indicativa afeta ao presente concurso é de 2.510.000€, para uma meta de realização de 
206 vagas de emergência. 
A comparticipação pública da despesa elegível é repartida pelo Fundo Social Europeu (85%) e pela 
Contribuição Pública Nacional (15%), nos termos do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Específico, a qual é 
suportada pelo beneficiário quando integre o elenco previsto no seu n.º 6. 
 
*Fonte: Aviso n.º POISE‐ 37‐2021‐15 

Data de Abertura: 

27 de agosto 2021  

Data de Encerramento: 

8 de outubro 2021 

Mais informação: 

POISE‐ 37‐2021‐15 

 

https://poise.portugal2020.pt/documents/10180/58793/AVISO_TO3_17_2_POISE-37-2021-15+_v1.pdf/ef49c99f-c76b-4e57-bc0e-5e709297568b
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Oportunidades que permanecem abertas - Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

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 

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: 
Agendas/Alianças (.01) Mobilizadoras para a 
Reindustrialização e (.02) Verdes para a Inovação 
Empresarial 

30 de setembro 2021 
Aviso n.º 01/C05-

i01/2021 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência: Apoio à 
reconversão de Áreas de Acolhimento Empresarial 
Existentes para uma dimensão mais Resiliente, mais 
Verde e mais Digital 

15 de setembro 2021 
Aviso n.º 01/C7-

i01/2021 

POSEUR: Promoção da Eficiência Energética nos 
Transportes Públicos Coletivos de Passageiros ao 
Nível Municipal e Intermunicipal 

30 de setembro 2021 
POSEUR-07-2021-

09 

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. 

15 de outubro 2021 
Aviso n.º 

1/2021/ICNF-
DBEAC 

ICNF: Campanha de prestação de serviços 
veterinários de assistência a famílias carenciadas e 
associações zoófilas. 

15 de outubro 2021 
Aviso n.º 

2/2021/ICNF-
DBEAC 

ICNF: Campanhas de apoio à esterilização de cães e 
gatos de companhia 

15 de outubro 2021 
Aviso n.º 

3/2021/ICNF-
DBEAC 

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

15 de outubro 2021 
Aviso n.º 

4/2021/ICNF-
DBEAC 

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

15 de outubro 2021 
Aviso n.º 

5/2021/ICNF-
DBEAC 

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://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/2021/07/Concurso-Ideias-C5-i01.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/07/Concurso-Ideias-C5-i01.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/06/PRR_C07_i01_AVISO_AAE_29_06_2021.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/06/PRR_C07_i01_AVISO_AAE_29_06_2021.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/43504/aviso-poseur-07-2021-09_-autocarros-limpos.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/media/43504/aviso-poseur-07-2021-09_-autocarros-limpos.pdf
https://www.icnf.pt/api/file/doc/5a0e6182bc2ceaa1
https://www.icnf.pt/api/file/doc/5a0e6182bc2ceaa1
https://www.icnf.pt/api/file/doc/5a0e6182bc2ceaa1
https://www.icnf.pt/api/file/doc/42b498dff6e32064
https://www.icnf.pt/api/file/doc/42b498dff6e32064
https://www.icnf.pt/api/file/doc/42b498dff6e32064
https://www.icnf.pt/api/file/doc/b09e86817e6bae27
https://www.icnf.pt/api/file/doc/b09e86817e6bae27
https://www.icnf.pt/api/file/doc/b09e86817e6bae27
https://www.icnf.pt/api/file/doc/b2d4f77338790209
https://www.icnf.pt/api/file/doc/b2d4f77338790209
https://www.icnf.pt/api/file/doc/b2d4f77338790209
https://www.icnf.pt/api/file/doc/c6de440a9d054bf1
https://www.icnf.pt/api/file/doc/c6de440a9d054bf1
https://www.icnf.pt/api/file/doc/c6de440a9d054bf1
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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 

Ambiente e Saúde (2021) 22 de junho 2021 21 de setembro 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 

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

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

Soluções Intersetoriais para a Transição 
Climática 

24 de junho 2021 19 de outubro 2021 

Ecossistemas de Inovação Interconectados 
(2021) 

6 de julho 2021 26 de outubro 2021 

Co-criação com compradores públicos e 
privados de inovações 

1 de julho 2021 28 de outubro 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://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
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Oportunidades que permanecem abertas – LIFE: Programa para o ambiente e a ação climática 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

Domínio da «Ação Climática» 13 de julho 2021 30 de novembro 2021 

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

13 de julho 2021 30 de novembro 2021 

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

13 de julho 2021 30 de novembro 2021 

Transição para Energia Limpa 13 de julho 2021 12 de janeiro 2022 

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

13 de julho 2021 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

