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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 
Prémio Europeu de Impacto da Inovação Social 2022 

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 Social 
Innovation Impact Prize 

2022 

HORIZON-EIC-2022-
SocialInnovationImpactPrize 

12 de abril 2022 24 de maio 2022 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

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

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 
europeia). 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Logistics networks 
integration and 

harmonisation through 
operational connectivity to 
optimise freight flows and 
drive logistics to climate 

neutrality 

HORIZON-CL5-2022-D6-02 28 de abril 2022 6 de  setembro 2022 

Urban logistics and 
planning: anticipating urban 

freight generation and 
demand including 

digitalisation of urban 
freight 

HORIZON-CL5-2022-D6-02 28 de abril 2022 6 de  setembro 2022 

Smart and efficient ways to 
construct, maintain and 
decommission with zero 
emissions from transport 

infrastructure 

HORIZON-CL5-2022-D6-02 28 de abril 2022 6 de  setembro 2022 

Accelerating the 
deployment of new and 

shared mobility services for 
the next decade 

HORIZON-CL5-2022-D6-02 28 de abril 2022 6 de  setembro 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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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Desenvolvimento de Projetos no âmbito das Aceleradoras de Comércio Digital 

Beneficiários: Consórcios de Associações Empresariais, representativas de operadores económicos dos setores do 
comércio e dos serviços abertos ao consumidor ou comprovadamente dedicada à economia digital, de âmbito 
territorial, seja local, regional ou nacional, bem como outras associações relevantes para o objeto do projeto. Empresas 
a apoiar pelas Aceleradoras na forma de micro, pequenas e médias empresas e ter como CAE principal: 45: Comércio, 
manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos; 46: Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de 
veículos automóveis e motociclos; 47: Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos; 56: 
Restauração e similares; 79: Agências de Viagens, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades 
relacionadas (com estabelecimento); 95: Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico; 96: 
Outras atividades de serviços pessoais. 

Objetivos 
As Aceleradoras de Comércio Digital procurarão, pois, valorizar e incentivar a adoção de tecnologia por parte das 
empresas dos setores do comércio e dos serviços abertos ao consumidor, incluindo os estabelecimentos de restauração 
e similares, providenciando um acompanhamento em proximidade aos operadores económicos e mediando um rol de 
serviços digitais aos quais a adesão será simplificada e apoiada. As Aceleradoras corresponderão a estruturas criadas 
pelo tecido associativo empresarial, organizado em consórcios, que têm por principal missão desenvolver os modelos 
de negócio das empresas do comércio e serviços abertos ao consumidor, bem como incentivar a adoção de tecnologias 
digitais. Entende-se por Aceleradora uma estrutura organizacional, com presença física, que acompanha e apoia, de 
forma contínua e durante o período de execução do PRR, o crescimento de empresas do comércio e serviços abertos 
ao consumidor através da transformação digital dos seus processos e modelos de negócio, nomeadamente por meio da 
capacitação, mentoria, networking e apoio na implementação do projeto de digitalização das empresas. 
 
Estas Aceleradoras têm como objetivo: 

• A realização de ações de sensibilização prestadas em proximidade às empresas do comércio e dos serviços 
abertos ao consumidor, adiante empresas; 

• A elaboração de diagnósticos de maturidade digital das empresas, os quais devem avaliar os respetivos fatores 
críticos de sucesso, potenciáveis com a digitalização dos seus processos e modelos de negócio, servindo de 
base para o Plano de Transição Digital no quadro de cada empresa; 

• A publicitação do Catálogo de Serviços de Transição Digital, que estará disponível online para consulta dos 
operadores económicos e no qual constarão os pacotes de serviços elegíveis, bem como os respetivos 
prestadores de serviços acreditados; 

• A mediação do acesso aos serviços do Catálogo de Serviços de Transição Digital, o qual será atribuído pela 
Aceleradora em função das necessidades detetadas pela avaliação de maturidade digital das empresas; 

• A articulação entre as necessidades de digitalização das empresas, e dos serviços disponíveis, no Catálogo de 
Serviços de Transição Digital. 

• O acompanhamento e o apoio contínuo às empresas no desenvolvimento dos respetivos processos e 
competências organizacionais que fomentam a transformação digital dos seus processos e modelos de 
negócio. 

A taxa de financiamento é de 100% das despesas elegíveis e a dotação alocada ao presente Aviso é de 55 000 000€, 
repartidos da seguinte forma: 

• 23 000 000€ alocados à constituição das Aceleradora 

NUTS II Nº Mínimo de Empresas Dotação p/Consórcios 

CENTRO 6 650 5 000 000 € 

 
 
 

NUTS II Nº Mínimo de Empresas Dotação p/Empresas 

CENTRO 6 650 6 864 500 € 

• 32 000 000€ alocados à prestação de serviços às empresas de comércio e serviços, através do acesso ao 
Catálogo de Serviços de Transição Digital 

 
 
 
Nota: O número de empresas apoiadas pela Aceleradoras no Oeste, deverá ser, no mínimo de 1150 até 30 de setembro de 2025. 

*Fonte: Aviso n.º 04/C16-i02/2022 

Data de Abertura: 

27 de abril 2022 
Data de Encerramento: 

1 de julho 2022 
Mais informação: 

04/C16-i02/2022 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/04/Aviso-PRR-Aceleradoras-CC-C16_Anexo_rev_EMRP-2022-04-26-final.pdf
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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 

Centro 2020: Apresentação de operações 
enquadradas em Planos de Ação de Regeneração 
Urbana dos Centros Urbanos Complementares 

30 de junho 2022 CENTRO-16-2022-03 

Centro 2020: Operações enquadradas nos PEDU 
selecionados no âmbito da PI 6.5 (6e) 

30 de junho 2022 CENTRO-16-2022-04 

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

30 de setembro 2022 13/ C05-i03/2021 

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

30 de setembro 2022 14/ C05-i03/2021 

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

30 de setembro 2022 15/ C05-i03/2021 

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

30 de novembro 2022 
Despacho n.º 3419-

B/2022 

 
Oportunidades que permanecem abertas – PROGRAMA ERASMUS+ 

Medida Data de Encerramento 

Prémios #BeActive 19 de maio 2022 

Parceria para a Excelência - Academias de Professores Erasmus+ 7 de setembro 2022 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas – HORIZONTE EUROPA 

Medida Data de Encerramento 

Prémios da Capital Europeia da Inovação (iCapital) 30 de junho 2022 

Prémio da UE para Mulheres Inovadoras 18 de agosto 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 

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
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
https://www.ifap.pt/documents/182/26622567/Aviso-Concurso-C5-i03-ProjetosdeInvestigação_MaisSaude.pdf/aa8e8fde-2099-dfe9-b6b7-622c61ab6e5d
https://www.ifap.pt/documents/182/26622567/Aviso-Concurso-C5-i03-ProjetosdeInvestigação_OrganizacaoProducao.pdf/a5d03997-94dc-7824-1e47-5f2f0894ad08
https://www.ifap.pt/documents/182/26622567/Aviso-Concurso-C5-i03-ProjetosdeInvestigação_PromocaoProdutos.pdf/a0891d69-10e2-0579-00b6-2cce764d4f44
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/ven-2022-despacho-n-3419-b20221.aspx
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/ven-2022-despacho-n-3419-b20221.aspx
https://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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Mais Informações Funding & Tender Opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search

