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PROGRAMA LIFE:  PROGRAMA PARA O AMBIENTE E A AÇÃO CLIMÁTICA  
European City Facility 

Beneficiários:  Entidades  jurídicas (públicas ou privadas), estar estabelecido num dos países elegíveis: Estado-Membro 
da EU (incluindo Países e Territórios Ultramarinos (PTU)),  países não pertencentes à UE: países do EEE listados e países 
associados ao Programa LIFE. 

 
Objetivos Gerais 
O European City Facility pretende oferecer apoio financeiro às cidades e municípios europeus para 
desenvolver conceitos de investimento em energia sustentável, com foco específico na eficiência energética. 
Esses conceitos devem ser desenvolvidos dentro de um período limitado de tempo e abranger, inter-alia: 
uma identificação clara da intenção do projeto, uma análise jurídica, uma análise de governanção, uma 
descrição de como os investimentos serão financiados e um desenho do processo de lançamento dos 
investimentos. 
O European City Facility deve prever medidas adequadas de replicação e troca de boas práticas entre cidades 
e municípios, em particular com vista a permitir a aceitação e operacionalização eficiente das abordagens 
fundamentais do seu esquema a nível nacional/regional. 
Tipologia de ações 
Este convite à apresentação de candidaturas insere-se na categoria dos LIFE Other Action Grants (OAGs)  do 
Programa LIFE. 
Outros subsídios de ação (OAGs) incluem: 

• Coordination and Support Actions (CSA) para projetos com foco na transição para energias renováveis 
e no aumento da eficiência energética, eliminando barreiras de mercado, através de atividades que 
incluem capacitação, disseminação de informação e conhecimento e aumento de consciencialização: 
podem incluir subvenções concedidas diretamente a organismos designados pelos Estados-
Membros. 

• Small Grant Facility on Biodiversity (BEST) Pequenas ajudas (máx. 100 000 EUR) para projetos nas 
regiões ultraperiféricas da UE e nos países e territórios ultramarinos sobre conservação da 
biodiversidade, restauração de ecossistemas e uso sustentável de serviços de ecossistemas, incluindo 
abordagens baseadas em ecossistemas para adaptação e mitigação das alterações climáticas 

• Projetos desenvolvidos no âmbito das Comunidades de Conhecimento e Inovação (CCI) do EIT, que 
contribuem para os objetivos e a implementação do Plano de Ação para a Economia Circular da UE 

• Projetos-piloto no âmbito da ‘New European Bauhaus’ para identificar e enfrentar alguns desafios-
chave que ajudem a transformação da Europa para primeiro continente neutro para o clima, tendo 
em vista melhores espaços em que a forma não segue apenas a função, como no movimento 
histórico da Bauhaus, mas também contribui para a preservação dos recursos do planeta. 

• Action grants em benefício das organizações mencionadas no Anexo I do Regulamento LIFE 
• Projetos adicionais em resposta às prioridades legislativas e políticas da UE, determinadas após 

consulta aos Estados-Membros (PLP) 
• Outros projetos específicos para beneficiários identificados (artigo 195.º do Regulamento Financeiro 

da UE). 
 
Dotação: € 16 000 000 
Financiamento: 95% 
  
Nota: Estima-se o financiamento de apenas 1 projeto. 
Espera-se que as propostas prevejam apoio financeiro a terceiros, na forma de subvenções, incluindo 'montantes fixos' 
('regime de apoio financeiro'), e cerca de 70-75% do orçamento deve beneficiar diretamente cidades, municípios ou 
seus agrupamentos neste contexto. 
*Fonte: Aviso n.º LIFE-2021-CET-EUCF 

Data de Abertura: 

2 de dezembro 2021 
Data de Encerramento: 

 3 de março 2022 
Mais informação: 

LIFE-2021-CET-EUCF 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-eucf;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) 
Projetos I&D+i – Agricultura 4.0 

Beneficiários: Os membros da parceira devem ser membros da Rede Rural 
Nacional  (https://www.rederural.gov.pt/membros-da-rede). 

1. Pessoas singulares e PME de qualquer forma jurídica, que exerçam atividade agrícola ou silvícola, primeira 
transformação ou comercialização de produtos agrícolas 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. Para efeitos de 
comprovação do estatuto PME, as empresas devem obter ou atualizar a correspondente Certificação Eletrónica 
prevista no Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, na sua redação atual, através do sítio do IAPMEI 
(www.iapmei.pt); 

2. Entidades não Empresariais do Sistema de I&I (ENESII); 
3. Centros de Competências (Listagem disponível em: https://inovacao.rederural.gov.pt/centros-

decompetencias) 
4. Entidades da administração pública, incluindo ensino superior e tecnológico; 
5. Confederações, Federações, Associações de Agricultores e empresariais ou outras associações relevantes para 

a área objeto do projeto; 
6. Outras entidades cuja atividade seja relevante para o projeto. 

 
Objetivos 
A apresentação de candidaturas a financiamento, visando a celebração de contratos de financiamento que 
irão promover a execução de planos de ação em matéria de investigação e inovação. 
Este concurso está direcionado para candidaturas à Iniciativa Emblemática 8 – Agricultura 4.0, visando a 
celebração de contratos de financiamento para promover um desenvolvimento económico, ambiental e 
social sustentável, pela democratização da digitalização. 
Pretende-se promover a digitalização e a aplicação das tecnologias de informação e comunicação (TIC), para 
melhorar a produtividade agrícola e agroalimentar, colocando o conhecimento como fator de 
competitividade, e de igualdade. 
 
Tipologias De Investimento 

1. 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; 

2. 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. O investimento proposto pode atingir no máximo 1 milhão de euros e no mínimo 50 mil euros, 
devendo ainda respeitar os limites máximos de auxílios de Estado. 
A taxa de apoio não poderá exceder os 100% do montante elegível validado, até 1 milhão de euros. 
 
*Fonte: Aviso n.º 09/C05-i03/2021 

Data de Abertura: 

2 de dezembro 2021 
Data de Encerramento: 

28 de fevereiro 2022 
Mais informação: 

09/C05-i03/2021 

https://www.rederural.gov.pt/membros-da-rede
http://www.iapmei.pt/
https://inovacao.rederural.gov.pt/centros-decompetencias
https://inovacao.rederural.gov.pt/centros-decompetencias
https://www.ifap.pt/documents/182/25181217/Aviso-AberturaConcurso-C5-i03-ProjetosdeInvestigação_Agricultura4.0_rep.pdf/ec724a37-d0ae-2038-c389-81d9daf63f78
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Projetos I&D+i – Territórios Sustentáveis 

Beneficiários: Os membros da parceira devem ser membros da Rede Rural 
Nacional  (https://www.rederural.gov.pt/membros-da-rede). 

1. Pessoas singulares e PME de qualquer forma jurídica, que exerçam atividade agrícola ou silvícola, primeira 
transformação ou comercialização de produtos agrícolas 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. Para efeitos de 
comprovação do estatuto PME, as empresas devem obter ou atualizar a correspondente Certificação Eletrónica 
prevista no Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, na sua redação atual, através do sítio do IAPMEI 
(www.iapmei.pt); 

2. Entidades não Empresariais do Sistema de I&I (ENESII); 
3. Centros de Competências (Listagem disponível em: https://inovacao.rederural.gov.pt/centros-

decompetencias) 
4. Entidades da administração pública, incluindo ensino superior e tecnológico; 
5. 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. 

 
Objetivos 
Pretende-se com este concurso a apresentação de candidaturas a financiamento, visando a celebração de 
contratos de financiamento que irão promover a execução de planos de ação em matéria de investigação e 
inovação. 
Este concurso está direcionado para candidaturas à Iniciativa Emblemática 6 - Territórios sustentáveis, 
visando a celebração de contratos de financiamento para promover o desenvolvimento sustentável, uma 
gestão eficiente de recursos naturais como a água, os solos e a biodiversidade, e a valorização dos recursos 
endógenos dos territórios nacionais, procurando ainda consolidar a utilização sustentável dos recursos 
naturais, nomeadamente do solo, da água e da biodiversidade, numa abordagem integrada do 
agroecossistema. 
 
Tipologias De Investimento 

1. 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; 

2. 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 de apoio não poderá exceder os 100% do montante elegível validado, até 1 milhão de euros. 
 
*Fonte: Aviso n.º 10/C05-i03/2021 

Data de Abertura: 

2 de dezembro 2021 
Data de Encerramento: 

28 de fevereiro 2022 
Mais informação: 

10/C05-i03/2021 

https://www.rederural.gov.pt/membros-da-rede
http://www.iapmei.pt/
https://inovacao.rederural.gov.pt/centros-decompetencias
https://inovacao.rederural.gov.pt/centros-decompetencias
https://www.ifap.pt/documents/182/25181217/Aviso-AberturaConcurso-C5-i03-ProjetosdeInvestigação_T.SUST_rep.pdf/b2e09b3f-a2d9-d353-f327-53094711d018
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Programa 6. Teletrabalho - Espaços de Cowork 

Beneficiários: Comunidades Intermunicipais (CIM) e Áreas Metropolitanas 
São elegíveis operações no território de Portugal continental, à exceção dos concelhos de Lisboa e Porto e dos 88 concelhos onde 
já existem infraestruturas desta natureza, integrantes da Rede Nacional de Teletrabalho no Interior. 

 
Objetivos 

• Criar e disponibilizar centros de Cowork que permitam aos(às) trabalhadores(as) optar por modos 
mais ágeis e flexíveis de desempenho do trabalho em funções públicas e que em simultâneo 
potenciem a conciliação da vida pessoal e profissional; 

• A sua disponibilização descentralizada e distribuída pelo território nacional contribui para acoesão 
territorial e permite ainda a diminuição da pegada de carbono; 

• Conforme previsto no PRR, constitui objetivo do investimento em apreço a instalação de pelo menos 
23 espaços de Cowork, privilegiando-se a sua distribuição pelo território nacional. 

 
Tipologias de Operações 

• Instalação de centros de Cowork, através da adaptação de edifícios e espaços existentes e à sua 
conversão para funcionamento enquanto espaços de Cowork, incluindo empreitadas de adaptação 
dos espaços e o respetivo equipamento. 

 
Despesas elegíveis 

a) Despesas com o projeto, empreitadas de remodelação / adaptação de edifícios e o equipamento com 
mobiliário, material informático e de escritório necessários à criação de espaços de Cowork 
destinados à Administração Pública Central; 

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

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

comunicações e equipamentos relacionados com o Espaço de Cowork, desde que devidamente 
justificados como necessários para a implementação do projeto; 

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

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

A dotação afeta ao presente concurso no âmbito do PRR é de 2 921 000€. 
A taxa máxima de financiamento aplicável a cada operações a apaoiar no âmbito do presente Aviso é de  
100% até ao montante máximo de 127 000€, IVA não incluído. 
Cada CIM / AM pode apresentar até ao limite de três candidaturas, correspondendo cada candidatura a um 
espaço de Cowork.  
 
*Fonte: Aviso n.º 03/C19-i07.05/2021 

Data de Abertura: 

28 de dezembro 2021 
Data de Encerramento: 

28 de março 2022 
Mais informação: 

03/C19-i07.05/2021 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/12/AVISO_N03_C19-i07_052021-PRR-TELETRABALHO-Espacos-de-Cowork.pdf
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CENTRO 2020 
Operações enquadradas nos PEDU selecionados no âmbito da PI 6.5 (6e) 

Beneficiários:  Município de Torres Vedras  

 
Objetivos 
Candidaturas enquadradas ou com potencial de enquadramento na PI 6.5 (6e) - Adoção de medidas 
destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas 
industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas 
de redução de ruído. 
O objetivo específico desta prioridade de investimento é promover a qualidade ambiental, urbanística e 
paisagística dos centros urbanos de nível superior 
 
Tipologia das operações: 

a) Qualificação e modernização do espaço, equipamentos e ambiente urbano, incluindo espaços verdes 
e mobiliário urbano [Art.º 121 alínea b) RE SEUR]; 

b) Recuperação, expansão e valorização de sistemas e estruturas ecológicas urbanas e infraestruturas 
verdes [Art.º 121 alínea b) RE SEUR]; 

c) Qualificação e modernização dos edifícios públicos, visando a dinamização de atividades económicas 
em meios urbanos através da adaptação de espaços para acolhimento de iniciativas produtivas 
(indústrias criativas, mostras de atividades e de produtos, soluções de co-work), e da criação de 
ambientes urbanos dinamizadores da criatividade, do networking e da inovação social [Art.º 121 
alínea a) RE SEUR]; 

d) Demolição de edifícios visando a criação de espaços públicos, desde que integrada na reabilitação do 
conjunto edificado envolvente [Art.º 121 alínea b) RE SEUR]; 

e) Desenvolvimento de projetos experimentais ou projetos piloto de regeneração urbana, baseadas em 
modelos sustentáveis e que privilegiem a economia local numa dimensão criativa e inteligente; 

f) Reabilitação e reconversão de unidades industriais abandonadas, destinadas a habitação, 
equipamentos de uso público, comércio e/ou serviços [Art.º 121 alínea c) RE SEUR]. 

 
A dotação total afeta ao presente aviso é de 2 745 999,44€ de FEDER, com a respetiva dotação para o 
município de Torres Vedras de 334 064,69€. 
A taxa máxima de cofinanciamento FEDER aplicável a cada operação a apoiar no âmbito do presente Aviso 
é de 85% das despesas elegíveis. 
 
*Fonte: Aviso n.º CENTRO-16-2021-35 

Data de Abertura: 

6 de dezembro 2021 
Data de Encerramento: 

17 de janeiro 2022 
Mais informação: 

CENTRO-16-2021-35 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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CENTRO 2020 
Apresentação de operações enquadradas em Planos de Ação de Regeneração Urbana dos 

Centros Urbanos Complementares 
Beneficiários: Município de Arruda dos Vinhos, Cadaval e Sobral de Monte Agraço. 

 
Objetivos 
Candidaturas enquadradas ou com potencial de enquadramento na PI 6.5 (6e) - Adoção de medidas 
destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas 
industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas 
de redução de ruído. 
Os apoios têm como objetivo específico a melhoria do ambiente urbano através da revitalização das cidades, 
em especial nos centros urbanos, por via da reabilitação física do edificado destinado a habitação, comércio, 
serviços, equipamentos de utilização coletiva e do espaço público envolvente, da qualificação ambiental e 
urbanística das áreas industriais abandonadas, bem como da redução da poluição do ar e do ruído. 
 
Tipologia das operações: 

a) Qualificação e modernização do espaço, equipamentos e ambiente urbano, incluindo espaços verdes 
e mobiliário urbano [Art.º 121 alínea b) RE SEUR]; 

b) Recuperação, expansão e valorização de sistemas e estruturas ecológicas urbanas e infraestruturas 
verdes [Art.º 121 alínea b) RE SEUR]; 

c) Qualificação e modernização dos edifícios públicos, visando a dinamização de atividades económicas 
em meios urbanos através da adaptação de espaços para acolhimento de iniciativas produtivas 
(indústrias criativas, mostras de atividades e de produtos, soluções de co-work), e da criação de 
ambientes urbanos dinamizadores da criatividade, do networking e da inovação social [Art.º 121 
alínea a) RE SEUR]. 

 
A dotação a concurso estimada da PI 6.5 afeta ao presente aviso é de 7 255 976,22€ de FEDER,  com a 
respetiva dotação para os municípios: 

a) Arruda dos Vinhos - 477 659,12€; 
b) Cadaval - 80 937,32€; 
c) Sobral de Monte Agraço - 125 048,47€. 

A taxa máxima de cofinanciamento FEDER a aplicar às operações a aprovar é de 85% das despesas elegíveis. 
 
*Fonte: Aviso n.º CENTRO-16-2021-36 

Data de Abertura: 

6 de dezembro 2021 
Data de Encerramento: 

17 de janeiro 2022 
Mais informação: 

CENTRO-16-2021-36 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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COMPETE 2020 
Intervenções de Resiliência dos territórios face ao risco | (Re)arborização de espaços verdes e 

criação de ilhas-sombra em meio urbano 
Beneficiários:  Municípios, Empresas e Associações Locais com protocolo com os Municípios. 

AVISO N.º 11/REACT-EU/2021- Apoio à Transição Climática 
 
O presente aviso estabelece as condições de acesso e as regras gerais de cofinanciamento de operações 
com enquadramento no domínio de intervenção do Eixo VII – REACT-EU FEDER do COMPETE 2020, visando 
o apoio a operações de resiliência dos territórios face ao risco, no âmbito da (re)arborização de espaços 
verdes e criação de ilhas-sombra em meio urbano. 
 
Ações elegíveis  

a) identificação e abate, dirigido ou por desmontagem, de exemplares arbóreos e arbustivos mortos, 
em declínio, mal-adaptados ou em situação de risco para pessoas e bens; 

b) identificação e realização de corte de ramos e aplicação de podas corretivas, formativas, sanitárias 
e seletivas de segurança em exemplares arbóreos e arbustivos; 

c) limpeza, desmatação e modelação do terreno; 
d) mobilização do terreno e fertilização; 
e) plantação de árvores com vista a aumentar o conforto microclimático, visual e acústico dos espaços 

exteriores e, quando aplicável, controlar a entrada de luz natural e exposição solar sobre 
edificações, devendo ser privilegiadas espécies autóctones e/ou adaptadas às condições 
edafoclimáticas locais, e com nulos ou baixos efeitos alergizantes; 

f) aplicação de sistemas de ancoragem, tutoragem e proteção de árvores; 
g) aplicação de mulch, estilha ou inertes; 
h) instalação de comedouros/bebedouros/ninhos para aves, de abrigos para morcegos e para 

invertebrados e promoção de áreas atrativas para a ocorrência de fauna silvestre; 
i) beneficiação/instalação de sinalética adequada, para informação aos utentes, incluindo cidadãos 

invisuais, das condições de utilização dos espaços verdes e disponibilização de serviços; 
j) beneficiação/instalação de mobiliário urbano adequado aos usos que se pretende manter ou 

promover nos espaços verdes e ilhas-sombra, através de seleção de soluções construtivas e 
materiais não poluentes, recicláveis e de durabilidade comprovada, com o objetivo de garantir 
custos controlados de manutenção; 

k) beneficiação/instalação de sistemas automáticos de rega, limitados à área mínima indispensável, 
incluindo implementação de soluções de aproveitamento de águas pluviais, ou recurso a outras 
origens que não a rede pública de abastecimento (e.g. minas e poços). 

 
A dotação orçamental do apoio pelo FEDER afeta ao presente aviso concurso é  1 500 000,00€, estando o 
valor máximo de financiamento por candidatura limitado até  75 000,00€. 
O financiamento a conceder é calculado com base na aplicação da taxa de 100% sobre as despesas 
consideradas elegíveis. 
*Fonte: Aviso n.º POCI-G4-2021-24 

Data de Abertura: 

28 de dezembro 2021 
Data de Encerramento: 

28 de fevereiro 2022 
Mais informação: 

POCI-G4-2021-24 

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AC11_REACT-EU2021
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COMPETE 2020 
Intervenções de Resiliência dos territórios face ao risco | Combate à desertificação através da 
rearborização e de ações que promovam o aumento da fixação de carbono e de nutrientes no 

solo 
Beneficiários: Organizações de Produtores Florestais; Entidades Gestoras de Baldios ou de Agrupamento de Baldios; 
Entidades Gestoras de ZIF que incluam áreas submetidas ao regime florestal parcial; Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF); Municípios, as Empresas e Associações Locais com protocolo com os Municípios; 
Entidades Não Governamentais do Ambiente (ONGA); ENESII; Entidades da administração pública proprietárias dos 
terrenos onde decorram as intervenções previstas na operação. 

AVISO N.º 13/REACT-EU/2021- Apoio à Transição Climática 
 
O presente aviso estabelece as condições de acesso e as regras gerais de cofinanciamento de operações 
específicas com vista à proteção e reabilitação dos solos e ecossistemas degradados em áreas suscetíveis à 
desertificação, tendo em consideração as zonas semiáridas e sub-húmidas secas, dadas pelo Índice de 
Aridez 1980-2010 e potenciadas pelas alterações climáticas. 
 
Ações elegíveis  

a) Beneficiação e restauro de ecossistemas mediterrânicos; 
b) Ações que promovam o conhecimento científico e tecnológico do funcionamento, estado e tendências 

da biodiversidade e consequências da sua perda. 
 
A dotação orçamental do apoio pelo FEDER afeta ao presente aviso é 10 000 000,00€. 
O valor máximo de financiamento por candidatura é de: 

a) 250 000,00€ para projetos individuais; 
b) 1 000 000,00€  para projetos em copromoção. 

O financiamento a conceder é calculado com base na aplicação da taxa de 100% sobre as despesas 
elegiveis. 

*Fonte: Aviso n.º POCI-G4-2021-26 
Data de Abertura: 

28 de dezembro 2021 
Data de Encerramento: 

28 de fevereiro 2022 
Mais informação: 

POCI-G4-2021-26 

https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AC13_REACT-EU2021
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Oportunidades que permanecem abertas - Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Requalificação e alargamento a rede de 
equipamentos e respostas sociais 

22 de fevereiro 2022 02/C03-i01/2021 

 
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 

Autonomia Estratégica no Desenvolvimento, Implementação e 
Utilização de uma Base Espacial Global de Infraestruturas, Serviços, 
Aplicações e Dados 2021 

16 de fevereiro 2022 

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

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

Oportunidades que permanecem -  Comissão Europeia 

Medida Data de Encerramento 

Instrumento de Investimento em Inovação Inter-regional (I3) 1 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://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/11/C03-i01-ISS.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

