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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. 

Horizonte Europa 
Autonomia Estratégica no Desenvolvimento, Implementação e Utilização de uma Base Espacial 

Global de Infraestruturas, Serviços, Aplicações e Dados 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 
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 

Copernicus Marine Environment 
Monitoring Service evolution 

HORIZON-CL4-2021-
SPACE-01 

 2 de novembro 2021 16 de fevereiro 2022 

Copernicus Atmosphere Monitoring 
Service evolution 

HORIZON-CL4-2021-
SPACE-01 

 2 de novembro 2021 16 de fevereiro 2022 

Copernicus Security and Emergency 
Services evolution 

HORIZON-CL4-2021-
SPACE-01 

 2 de novembro 2021 16 de fevereiro 2022 

Copernicus Climate Change Service 
evolution 

HORIZON-CL4-2021-
SPACE-01 

 2 de novembro 2021 16 de fevereiro 2022 

Copernicus Land Monitoring Service 
evolution 

HORIZON-CL4-2022-
SPACE-01 

 2 de novembro 2021 16 de fevereiro 2022 

 

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
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Comissão Europeia 
Instrumento de Investimento em Inovação Inter-regional (I3) 

Beneficiários: Investigadores, empresas, sociedade civil e administrações públicas envolvidos em estratégias de 
especialização inteligente estabelecidas a nível nacional ou regional. 

 
Objetivos 
O Instrumento de Investimento em Inovação Inter-regional (I3) é um instrumento de financiamento para 2021-2027 ao 
abrigo do Regulamento (artigo 13.º) do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)  
O seu objetivo é: 

• Encorajar o desenvolvimento de cadeias de valor europeias, mobilizando ecossistemas de inovação para expandir 
e comercializar projetos de inovação inter-regionais;   

• Através da ligação aos principais programas operacionais da política de coesão, mobilizar investimentos adicionais 
nas áreas prioritárias de especialização inteligente partilhadas selecionadas e reforçar a cooperação com parceiros 
de diferentes Estados-Membros; 

• Reforçar complementaridades entre os diferentes instrumentos de financiamento da UE, nacionais e regionais. 
 
O I3 apoiará parcerias entre investigadores, empresas, sociedade civil e administrações públicas para identificar e apurar 
quais são os domínios comuns de investimento. Serão também apoiadas sinergias com ações no âmbito do Horizonte Europa 
e do programa para o mercado único. 
Os convites à apresentação de projetos i3 têm duas vertentes: 
 
Vertente 1 - Apoio financeiro e consultivo a investimentos em projetos inter-regionais em matéria de inovação 
Para ajudar as parcerias amadurecidas a acelerar a sua aceitação pelo mercado e a expansão de soluções inovadoras em 
domínios prioritários de especialização inteligente partilhados, bem como a desenvolver uma carteira de projetos de 
investimento. A colaboração entre as regiões mais e menos desenvolvidas é incentivada no âmbito desta vertente. A 
vertente está especialmente orientada para as pequenas e médias empresas e as empresas em fase de arranque, que muitas 
vezes não dispõem de recursos para testar as suas ideias e conceitos e concretizar a inovação. 
 
Vertente 2 - Apoio financeiro e consultivo ao desenvolvimento de cadeias de valor nas regiões menos desenvolvidas 
Para ajudar as parcerias emergentes a acelerar a sua aceitação pelo mercado e a expansão de soluções inovadoras em 
domínios prioritários de especialização inteligente partilhados, bem como a desenvolver uma carteira de projetos de 
investimento. Esta vertente visa, em especial, dar mais capacidade aos sistemas regionais de inovação presentes nas regiões 
menos desenvolvidas para participar em cadeias de valor mundiais e em parcerias com outras regiões. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Innovation investments Strand 1 – DIGIT I3-2021-INV1-DIGIT 23 de novembro 2021 01 de fevereiro 2022 

Innovation investments Strand 1 – MANU I3-2021-INV1-MANU 23 de novembro 2021 01 de fevereiro 2022 

Innovation investments Strand 1 – GREEN I3-2021-INV1-GREEN 23 de novembro 2021 01 de fevereiro 2022 

Innovation investments Strand 2 – MANU I3-2021-INV2a-MANU 23 de novembro 2021 01 de fevereiro 2022 

Innovation investments Strand 2 – DIGIT I3-2021-INV2a-DIGIT 23 de novembro 2021 01 de fevereiro 2022 

Innovation investments Strand 2 – GREEN I3-2021-INV2a-GREEN 23 de novembro 2021 01 de fevereiro 2022 

 
DIGIT - desbloquear o potencial de crescimento digital e implementar soluções inovadoras (tanto para empresas como 
para cidadãos), para melhorar a acessibilidade e a eficiência dos serviços e colmatar o fosso digital persistente 
MANU - melhorar ou desenvolver novos produtos, processos e serviços na indústria de transformação. 
GREEN - transformar desafios climáticos e ambientais em oportunidades com a ambição da transição verde 

 

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
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Desenvolvimento de Projetos no âmbito da Reformulação do atendimento dos serviços públicos 

Beneficiários: Entidades Administração Pública Central; Autarquias Locais; Instituições particulares de solidariedade 
social; Fundações; Associações, nomeadamente empresariais; Outras entidades de direito privado que prestem 
serviços públicos; Outras entidades de direito público, hospedeiras de Espaços Cidadão. 

 
Objetivos: 
Com o presente Aviso promove-se, por um lado a expansão da Rede de Espaços Cidadão numa  lógica de 
proximidade, inclusão, eficiência e qualidade na distribuição dos serviços públicos e, por  outro  lado,  
reforçam-se  as  parcerias  supra  referidas,  apoiando-se  os  investimentos  que foram realizados na 
instalação dos Espaços Cidadão. 
 
Tipologia de Operações: 
São passíveis de financiamento operações que visem a instalação de Espaços Cidadão, balcões  
únicos de atendimento que incluem atendimento digital assistido, nas condições previstas no  
Decreto-Lei nº 74/2014, de 13 de maio, na redação em vigor. 
 
A dotação afeta ao presente convite é de 125.000€.  
A  taxa  máxima  de  financiamento  aplicável  a  cada  operação  a  apoiar  no  âmbito  do  presente Aviso é 
de 100%, tendo em consideração os limites máximos apresentados na seguinte tabela: 
 
 
 
 
 
 
Nota: Cada  organismo  apenas  pode  apresentar  uma  candidatura,  devendo  identificar  os  Espaços Cidadão que 
candidata e o n.º de postos de atendimento por cada Espaço Cidadão. 

 
*Fonte: Aviso n.º 02/C19-i01/2021 

Data de Abertura: 

8 de novembro 2021 
Data de Encerramento: 

21 de novembro 2021 
Mais informação: 

02/C19-i01/2021 

 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/11/Aviso_2_PRR_EspacosCidadao_2-003.pdf
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário 

Promotores de Alojamentos:  O Estado, através da DGTF, as Regiões Autónomas e municípios, bem como associações 
de municípios constituídas para efeito de resolução conjunta de situações de carência habitacional existentes nos 
respetivos territórios e ou de promoção de soluções habitacionais conjuntas para as mesmas; Empresas públicas, 
entidades públicas empresariais ou institutos públicos das administrações central, regional e local, incluindo as 
empresas municipais, com atribuições e competências de promoção e ou de gestão de prédios e frações destinados a 
habitação; Misericórdias, instituições particulares de solidariedade social, cooperativas de habitação e construção, 
pessoas coletivas de direito público ou privado de utilidade pública administrativa ou de reconhecido interesse público 
e entidades gestoras de casas de abrigo e respostas de acolhimento para requerentes e beneficiários de proteção 
internacional, incluindo vítimas de tráfico de seres humanos, da Rede de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica e de 
pessoas em situação de sem-abrigo. 
Objetivos: 
São elegíveis para financiamento no âmbito do PRR as operações de aquisição, construção e reabilitação de alojamentos 
iniciadas após 1 de fevereiro de 2020 que: 

• Mereçam parecer favorável do ISS (Instituto da Segurança Social, I.P) sobre o respetivo enquadramento no Plano 
Nacional de Alojamento Urgente e Temporário;  

• Sejam relativas a candidaturas aprovadas pelo IHRU (Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P.)  na 
sequência do correspondente Aviso de Abertura de Concurso, por preencherem as condições para o efeito;  

• Na reabilitação de edifícios seja garantida a melhoria do seu desempenho energético; 

• A construção nova incorpore elevados padrões de eficiência energética, com necessidades de energia dos edifícios 
que cumpram, além dos requisitos NZEB (Edifícios com necessidades quase nulas de energia) impostos pela 
legislação nacional, no mínimo, um patamar 20% mais exigente.  

Nos casos de construção de novos edifícios, os requisitos relativos ao desempenho energético, a constarem igualmente 
do Aviso de Abertura de Concurso, estarão plasmados nos processos de execução dos investimentos, nomeadamente 
nos respetivos projetos. As operações podem ser financiadas por outros programas e instrumentos nacionais ou 
comunitários, desde que estes não cubram os mesmos custos apoiados com as verbas do PRR. 
Soluções de edificações suscetíveis de apoio: 

• Reabilitação e reconversão de ativos imobiliários públicos disponíveis (designadamente os edifícios públicos 
identificados para esta finalidade no âmbito da Bolsa Nacional de Alojamento);  

• Construção de novos alojamentos de emergência e de acolhimento/transição;  

• Aquisição de imóveis;  

• Aquisição e reabilitação de imóveis. 
Objeto do financiamento: 

a) Os prédios e as frações habitacionais dos prédios ou as unidades residenciais, que se destinem a soluções de 
alojamento para dar resposta a situações de risco e/ou emergência social abrangidas;  

b) No caso de unidades residenciais, as despesas elegíveis relativas à totalidade da área da fração ou do prédio, 
constituída por áreas destinadas a utilização habitacional, exclusiva ou coletiva, de pessoas e de agregados 
familiares, delimitadas por paredes separadoras e pelos espaços complementares de utilização comum afetos a 
socialização e a assistência aos residentes. 

A Dotação total afeta ao presente Aviso é de 138,1 M€, sendo a meta a entrega de 2.000 alojamentos de emergência e 
de acolhimento/transição. Distribuição geográfica, em função do nível de necessidades já identificadas nas várias áreas 
de intervenção: 
 
 
 

*Fonte: Aviso n.º  

Data de Abertura: 

12 de novembro 2021 
Data de Encerramento: 

30 de novembro 2021 
Mais informação: 

1/CO2‐i02/2021 

https://www.portaldahabitacao.pt/documents/20126/3675188/Aviso+PRR-BNAUT+Manifestac%CC%A7a%CC%83o+de+Interesse+12-11-2021_signed.pdf/2f8fe809-a980-b97b-5d73-69a4424b76d9?t=1636985944331
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Requalificação e alargamento a rede de equipamentos e respostas sociais 

Beneficiários: Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e equiparadas, as Autarquias e outras Entidades 
Públicas, e outras entidades de direito privado sem fins lucrativos, de utilidade pública, que detenham no âmbito do 
seu objeto estatutário a área social. 
Objetivos: 
Reforçar, adaptar, requalificar e inovar em pelo menos 20 000 lugares intervencionados nas respostas sociais 
dirigidas às crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência ou incapacidades e famílias, tendo em vista a 
promoção da natalidade, do envelhecimento ativo e saudável, da inclusão e promoção da autonomia e da 
conciliação entre a atividade profissional e a vida pessoal e familiar e a coesão social e territorial. 
Desde que abranja a criação de lugares nas respostas sociais elegíveis, o presente aviso tem como objetivo 
apoiar e financiar pelo menos uma das seguintes tipologias: 

• Visem a construção de raiz de novos equipamentos sociais, para reforço da resposta às necessidades 
mais prementes das populações, sobretudo dos territórios com uma baixa cobertura, de forma a 
corrigir as assimetrias existentes ao nível da distribuição da capacidade instalada, garantindo maior 
equidade no acesso aos cidadãos; 

• Visem a remodelação, ampliação e adaptação das infraestruturas, fator determinante para o bem-
estar e a melhoria das condições de vida e de promoção da autonomia dos cidadãos e das famílias, e 
da qualidade dos serviços prestados; 

• Promovam a reconversão de equipamentos sociais, para desenvolvimento de novas respostas sociais 
com vista a responder às necessidades territoriais diagnosticadas; 

• Visem a aquisição de edifício ou fração e a respetiva adaptação para instalação de equipamentos 
sociais. 

Respostas sociais elegíveis: 
No âmbito do presente aviso são elegíveis as candidaturas que incidam na criação e remodelação de lugares 
nas seguintes respostas sociais elegíveis: a) Creche; b) Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI); c) 
Centro de Dia; d) Serviço de Apoio Domiciliário (SAD); e) Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão 
(CACI); f) Residência Autónoma, desde que não esteja acoplada a nenhuma outra resposta social 
de natureza residencial. 
A Dotação total afeta ao presente Aviso é de 247 067 700€, sendo a  Dotação máxima por tipo de resposta 
social: 

• Creche - € 64 853 460; 

• Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 
– € 145 260 240; 

• Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) – € 26 730 000. 
O investimento elegível de referência relativo às infraestruturas resulta do produto do custo padrão de 
construção por utente das respostas sociais elegíveis pelo respetivo número de utentes. 
   
 
 
 
 
 
 
 
A Taxa de Financiamento é de 100% do investimento elegível apurado até ao limite do custo padrão de 
construção por utente. 
*Fonte: Aviso n.º  02/C03-i01/2021 

Data de Abertura: 

22 de novembro 2021 
Data de Encerramento: 

22 de fevereiro 2022 
Mais informação: 

02/C03-i01/2021 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/11/C03-i01-ISS.pdf
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ICNF 
Apoio ao funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais Municipais 

Beneficiários:  Municípios com Gabinetes Técnicos Florestais (GTF). 

 
Objetivos: 
O apoio financeiro para funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais Municipais. 
  
Operacionalidade do Gabinete Técnico Florestal: 
Apenas são objeto de apoio financeiro os municípios cujos GTF se encontrem operacionais, total ou 
parcialmente, durante o ano de 2021. 
Considera-se que o GTF se encontra operacional, quando, cumulativamente: 

• Se verifique a existência de um ou mais técnicos afetos ao GTF, em exclusivo, com contrato de 
trabalho ao abrigo do regime de contrato de trabalho em funções públicas ou contrato de prestação 
de serviços, com o respetivo município; 

• O(s) técnico(s) afeto(s) ao GTF desempenhe(m) funções no âmbito das atribuições definidas no artigo 
2.º da Lei n.º 20/2009, de 12 de maio. 

 
A dotação orçamental prevista do FFP corresponde a 3 858 204,35€, sendo a  dotação máxima por município 
de 13 979,00 €. 
 
Nota: Nas situações em que o técnico responsável se encontrar afeto a mais do que um GTF, o beneficiário do apoio, 
deverá indicar, em sede de candidatura, no campo 1.1 do formulário, que se trata de um GTF intermunicipal. No entanto, 
este apenas poderá apresentar candidatura para o município para o qual detiver vínculo contratual. Ou seja, no âmbito 
do presente concurso, um técnico não poderá desempenhar funções em mais do que um GTF (município). 
*Fonte: Aviso n.º 2021-2021-01 

Data de Abertura: 

24 de novembro 2021 
Data de Encerramento: 

15 de dezembro 2021 
Mais informação: 

Aviso n.º 2021-2021-01 

 

https://www.icnf.pt/api/file/doc/0b051f10ca073e8d
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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 

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

