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PROGRAMA PARA O MEIO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA (LIFE) 

Apoio técnico a planos e estratégias de transição para energias limpas em municípios e regiões 

Beneficiários: Autoridades Locais e Regionais 

 
Objetivo 
O tema visa dotar os órgãos de poder local e regional da capacidade necessária para desenvolver e 
implementar planos e estratégias para a transição para uma energia limpa. Para apoiar com sucesso a 
consecução das metas europeias em matéria de energia e clima, os planos e estratégias de transição devem 
ser institucionalizados, intersectoriais e adaptados ao nível da inovação, ambição e do contexto geográfico 
específico das autoridades envolvidas. 
 
Tipologias de intervenção  
As propostas devem abordar uma ou ambas as seguintes áreas de trabalho: 

• As ações devem apoiar as autoridades regionais e locais na sua capacidade para desenvolver, 
implementar e monitorizar planos e estratégias ambiciosas de energia limpa de curto e médio prazo 
para 2030 – com potencial para pavimentar o caminho para a neutralidade carbónica em 2050. As 
ações devem-se concentrar na implementação da combinação certa de atividades que irão 
desenvolver/aumentar o nível técnico, as competências jurídicas e sociais dos órgãos de poder local e 
regional. 

• As ações devem visar a institucionalização do planeamento energético holístico, integrado e 
colaborativo em autoridades locais e regionais, procurando abordagens que facilitem a integração de 
energia limpa e, assim, reduzam o consumo de combustíveis fósseis, com outros setores relevantes, 
apoiados por estruturas de coordenação relevante. O objetivo é profissionalizar e acelerar os 
processos de planeamento e implementação e apoiar uma maior ambição, ao mesmo tempo que 
permite e aumenta a participação e o envolvimento de todas as partes interessadas públicas e privadas 
relevantes. 

As propostas devem quantificar os seus impactos usando os indicadores listados abaixo, onde 
relevantes, bem como outros indicadores de desempenho específicos do projeto: 

• Número de políticas/planos/estratégias estabelecidas por meio da ação. 

• Número de formuladores de políticas/funcionários públicos com capacidades/competências 
aprimoradas. 

• Número de colaborações/intercâmbios institucionalizados dentro e fora das autoridades públicas, 
incluindo pares, partes interessadas privadas e/ou sociedade civil. 

• Número de partes interessadas públicas e privadas envolvidas. 

• Compromisso político e recursos garantidos. 

• Poupança de energia primária e geração de energia renovável desencadeada pelo projeto (em 
GWh/ano) a ser entregue por meio de planos/estratégias de transição para energia limpa 
desenvolvidos por meio da ação. 

•   Investimentos em energia sustentável desencadeados pelo projeto (cumulativos, em milhões de 
euros). 

A  

 

 
Código Data de Abertura Data de Encerramento 

LIFE-2022-CET-LOCAL 17 de maio 2022 16 de novembro 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
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Programa de Intervenções em Habitações 

Beneficiários: Câmaras Municipais/Municípios para atuação junto dos destinatários finais, no caso pessoas com 
deficiência com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. 

 

Objetivos 
O Programa de Intervenções em Habitações (PIH) tem como objetivo melhorar as acessibilidades para 
pessoas com deficiência em habitações, em todo o território de Portugal continental. 
O PIH visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso 
e na fruição das suas habitações, nomeadamente mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade 
(NTA) previstas no anexo do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, na sua redação atual, e tem o objetivo 
de apoiar intervenções (especificamente relacionadas com a condição de deficiência em concreto) em, pelo 
menos, 1.000 habitações. 
Por habitação consideram-se todas as frações autónomas, apartamentos, moradias, desde que registadas 
separadamente, devendo ter saída própria para uma parte comum do edifício ou via pública. São 
consideradas partes comuns passíveis de serem servidas por percursos acessíveis, átrios, caixas de escadas, 
elevadores, lugares de estacionamento ou boxes dedicados, garagens, incluindo área adjacente ao edifício 
necessária para tornar a sua cota de soleira acessível. 
 
A Dotação para a região Centro é de 2 274 333,70€, sendo o financiamento de 100% sobre os custos elegíveis, 
até ao limite máximo de 10 000,00€. 
 

*Fonte: Aviso n.º 3/C03-i02/2022 

Data de Abertura: 

1 de maio 2022 
Data de Encerramento: 

31 de julho 2022 
Mais informação: 

3/C03-i02/2022 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/04/Aviso_PIH_-alterado28_04_2022-2.pdf
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Parque Público de Habitação a Custos Acessíveis 

Beneficiários: Os municípios, na aceção constante das Definições do presente Aviso; O Fundo Nacional de Reabilitação 
do Edificado (FNRE). 

 

Objetivos 
Garantir a existência de oferta de habitações de rendas acessíveis no parque de habitação pública. 
Garantir o arrendamento de 1.590 fogos a custos acessíveis até 30 de junho de 2026, o qual será assegurado 
pelos municípios e ou pelo Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE) 
A promoção dessa oferta habitacional será materializada através da reabilitação, construção ou aquisição 
(incluindo, neste caso, a subsequente construção ou reabilitação) de imóveis para arrendamento acessível.  
 
Empréstimo global disponível: 774.8 M€ - 607 M€ para financiamento de 5.210 alojamentos objeto de 
promoção direta pelo IHRU (Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P.) 
O montante dos empréstimos a conceder, enquanto Beneficiário Intermediário, ascende a 167,8 M€ e 
destina-se a financiar a reabilitação, construção ou aquisição (incluindo, neste caso, a subsequente 
construção ou reabilitação) de imóveis destinados à promoção de arrendamento a custos acessíveis de pelo 
menos 1.590 habitações, a disponibilizar às famílias que não encontram respostas no mercado tradicional 
por incompatibilidade entre os seus rendimentos e os valores de renda praticados 

 
Nota:  
O apoio reembolsável com verbas do PRR destinado ao Programa aplica‐se a projetos: 
a) Com início a partir de 1 de fevereiro de 2020, considerando‐se para o efeito, consoante o 
caso, a data do contrato de aquisição ou do contrato de empreitada; 
b) Em que o correspondente processo de entrega das habitações aos agregados, através de 
contrato de arrendamento a custos acessíveis, esteja concluído até 30 de junho de 2026; 
c) Com candidatura apresentada até 31 de dezembro de 2025 

*Fonte: Aviso n.º 01/CO2‐i05/2022 

Data de Abertura: 

23 de maio 2022 

Data de Encerramento: 

Até se esgotarem as verbas 
alocadas 

(máximo 31 de dezembro 2025) 

Mais informação: 

01/CO2‐i05/2022 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/05/Aviso_1_RE-CO2-i05_2022-vf_PC_EMRP_19.05.2022-v3-limpa-completa_signed.pdf
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Oportunidades que permanecem abertas - AVISOS NACIONAIS 

Oportunidades que permanecem abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

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:  
Desenvolvimento de Projetos no âmbito das 
Aceleradoras de Comércio Digital 

1 de julho 2022 04/C16-i02/2022 

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 

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 

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

6 de setembro 2022 

Mais Informações Funding & Tender Opportunities 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/04/Aviso-PRR-Aceleradoras-CC-C16_Anexo_rev_EMRP-2022-04-26-final.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://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

