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PROGRAMA ERASMUS+ 
Prémios #BeActive 

Beneficiários: Instituições do Ensino Superior (públicas ou privadas) e estarem estabelecidas num dos países elegíveis: 
Países do Programa Erasmus+; Estado-Membro da UE (incluindo Países e Territórios Ultramarinos (PTU)); Países não 
pertencentes à UE: Países do Espaço Económico Europeu (EEE) e países associados ao Programa Erasmus+ que estão com 
negociações em curso para um acordo, onde este entra em vigor antes da atribuição da certificação. 

 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

#BeActive - Workplace award 
ERASMUS-SPORT-2022-BE-

ACTIVE-AWARDS 
15 de março 2022 19 de maio 2022 

#BeActive – Across 
generations award 

ERASMUS-SPORT-2022-BE-
ACTIVE-AWARDS 

15 de março 2022 19 de maio 2022 

#BeActive - Education award 
ERASMUS-SPORT-2022-BE-

ACTIVE-AWARDS 
15 de março 2022 19 de maio 2022 

#BeActive - Local Hero Award 
ERASMUS-SPORT-2022-BE-

ACTIVE-AWARDS 
15 de março 2022 19 de maio 2022 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

PROGRAMA ERASMUS+ 
Parceria para a Excelência - Academias de Professores Erasmus+ 

Beneficiários: Instituições do Ensino Superior (públicas ou privadas) e estarem estabelecidas num dos países elegíveis: 
Países do Programa Erasmus+; Estado-Membro da UE (incluindo Países e Territórios Ultramarinos (PTU)); Países não 
pertencentes à UE: Países do Espaço Económico Europeu (EEE) e países associados ao Programa Erasmus+ que estão com 
negociações em curso para um acordo, onde este entra em vigor antes da atribuição da certificação. 

 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Partnership for Excellence - 
Erasmus+ Teacher Academies 

ERASMUS-EDU-2022-PEX-
TEACH-ACA 

15 de março 2022 7 de setembro 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
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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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. 
2 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 
Prémios da Capital Europeia da Inovação (iCapital) 

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). 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

The European Capital of 
Innovation Awards 

(iCapital): (European Capital 
of Innovation category) 

HORIZON-EIC-2022-
iCapitalPrize 

3 de março 2022 30 de junho 2022 

The European Capital of 
Innovation Awards: 

(European Rising Innovative 
City category) 

HORIZON-EIC-2022-
iCapitalPrize 

3 de março 2022 30 de junho 2022 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

HORIZONTE EUROPA 
Prémio da UE para Mulheres Inovadoras 

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 
europeia2). 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

EU Prize for Women 
Innovators 

HORIZON-EIC-2022-
WomenInnovatorsPrize 

8 de março 2022 18 de agosto 2022 

EU Prize for Rising 
Innovators 

HORIZON-EIC-2022-
WomenInnovatorsPrize 

8 de março 2022 18 de agosto 2022 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CENTRO 2020 
Apresentação de operações enquadradas em Planos de Ação de Regeneração Urbana dos 

Centros Urbanos Complementares 
Beneficiários: Autarquias Locais, designadamente: Arruda dos Vinhos; Bombarral; Cadaval; Lourinhã e Sobral de 
Monte Agraço. 

 
O presente aviso de concurso diz respeito a candidaturas enquadradas no âmbito dos PARU aprovados, 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. Esta prioridade está 
incluída no Eixo Prioritário 7 – Afirmar a sustentabilidade dos territórios (CONSERVAR), estando associada ao 
objetivo temático 6 – Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos do POR. 
 
Tipologias 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 global a concurso estimada, afeta ao presente aviso, é de 20 000 000€ de FEDER, sendo a taxa de 
cofinanciamento máxima de 85% das despesas elegíveis. 
 

*Fonte: Aviso n.º CENTRO-16-2022-03 

Data de Abertura: 

4 de março 2022 
Data de Encerramento: 

30 de junho 2022 
Mais informação: 

CENTRO-16-2022-03 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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CENTRO 2020 
Operações enquadradas nos PEDU selecionados no âmbito da PI 6.5 (6e) 

Beneficiários:  Autarquias Locais, designadamente: Alcobaça; Alenquer; Caldas da Rainha; Nazaré; Óbidos; Peniche e 
Torres Vedras. 

 
O presente aviso de concurso diz respeito a candidaturas enquadradas no âmbito dos PEDU aprovados, ou 
com potencial de enquadramento na P.I. 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. Esta prioridade está 
incluída no Eixo Prioritário 9 – Reforçar a rede urbana (Cidades), estando associada ao objetivo temático 6 – 
Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos do POR. 
 
Tipologias das Operações 

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

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

• 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]; 

• 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]; 

• 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; 

• 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 global a concurso estimada, afeta ao presente aviso, é de 15 000 000€ de FEDER, sendo a taxa de 
cofinanciamento máxima de 85% das despesas elegíveis. 
 

*Fonte: Aviso n.º CENTRO-16-2022-04 

Data de Abertura: 

4 de março 2022 
Data de Encerramento: 

30 de junho 2022 
Mais informação: 

CENTRO-16-2022-04 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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FUNDO AMBIENTAL 
Incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos de Emissões Nulas (VEN 2022) 

Beneficiários: Pessoas singulares e coletivas 

Objetivo 
Compromisso do Fundo Ambiental desde 2017 que pretende dar continuidade à implementação de medidas 
de aceleração da apropriação de energias de tração alternativas e ambientalmente mais favoráveis, como a 
tração 100 % elétrica.  
Desenhado a pensar num público heterogéneo - Pessoas singulares e Pessoas coletivas - concretiza-se através 
da atribuição de unidades de incentivo que dependem da tipologia dos veículos de Emissões Nulas. 
 
Tipologias de Intervenção 
Tipologia 1 - Veículos ligeiros de passageiros (categoria M1) 
Tipologia 2 - Veículos ligeiros de mercadorias (categoria N1) 
Tipologia 3 - Bicicletas de carga, com ou sem assistência elétrica 
Tipologia 4 - Bicicletas elétricas para uso citadino 
Tipologia 5 - motociclos, ciclomotores, triciclos, quadriciclos e outros dispositivos de mobilidade pessoal, 
elétricos 
Tipologia 6 - Bicicletas citadinas convencionais 
Tipologia 7 - carregadores para veículos elétricos em condomínios multifamiliares com ligação à Rede Mobi. 
Os valores e limites dos incentivos a atribuir passam a ser os seguintes: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nota: São elegíveis as faturas e recibos com data entre 1 de janeiro e 30 de novembro de 2022 

*Fonte: Aviso n.º Despacho n.º 3419-B/2022 

Data de Abertura: 

22 de março 2022 
Data de Encerramento: 

30 de novembro 2022 
Mais informação: 

Despacho n.º 3419-B/2022 

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/ven-2022-despacho-n-3419-b20221.aspx
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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 de Intervenção nas Vias Públicas (PIVP) 

31 de maio 2022 01/C03-i02/2021 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Programa de Intervenção nos Edifícios Públicos 
(PIEP) 

31 de maio 2022 02/C03-i02/2021 

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 

 

Oportunidades que permanecem abertas – Programa Erasmus+ 

Medida Data de Encerramento 

Capacitação na área do Desporto 7 de abril 2022 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

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

Medida Data de Encerramento 

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 

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/2021/12/Aviso_ViaPublica_posINR-EMPA_EMRP_GSEIPD_10.12.2021_VF-1.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/12/Aviso-Servicos-Publicos-posINR-EMPA_EMRP_GSEIPD_10.12.2021_VF.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://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

