
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

BOLETIM 
INFORMATIVO 
 

Julho 2022 



BOLETIM INFORMATIVO COM OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO | 2022  

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUNDO AMBIENTAL 
Atribuição de apoio para Requalificação dos Centros de 
Recuperação da Fauna 2022 

Pág.2 

POCI 
Formação Profissional para Trabalhadores por Conta de Outrem 
- Projetos autónomos de formação e Projetos conjuntos de 
formação 

Pág.3 

MECANISMO DE 
RECUPERAÇÃO E 

RESILIÊNCIA (PRR) 

Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da 
formação profissional - Centros Tecnológicos Especializados 

Pág.4 

Eficiência Energética em Edifícios Residenciais Pág.6 

Eficiência Energética em Edifícios da Administração Pública 
Central 

Pág.7 

Eficiência Energética em Edifícios de Serviços Pág.8 

Catalisação da Transição Digital das Empresas - Polos de 
Inovação Digital 

Pág.9 

Modernização da Infraestrutura tecnológica da rede de 
equipamentos culturais 

Pág.10 

POSEUR 
Entidades Gestoras em Alta - Operações no âmbito dos Sistemas 
de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais, 
com elevada maturidade 

Pág.11 

Oportunidades que permanecem abertas Pág.12 

 Oportunidades Que Permanecem Abertas 

 PROGRAMAS 



BOLETIM INFORMATIVO COM OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO | 2022  

 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDO AMBIENTAL 
Atribuição de apoio para Requalificação dos Centros de Recuperação da Fauna 2022 

Beneficiários: Entidades gestoras dos centros de recuperação, nomeadamente municípios. 

 

Objetivos 
É objetivo geral do presente Aviso apoiar os pólos de receção e os centros de recuperação para a fauna 
selvagem, estruturas que permitem a receção de espécimes selvagens da fauna indígena, nomeadamente 
dos abrangidos pelas diretivas e convenções internacionais de conservação da natureza e da biodiversidade, 
o seu tratamento, a sua recuperação ou a sua reprodução e a sua posterior devolução, sempre que possível, 
ao meio natural. 
São objetivos específicos do presente Aviso apoiar: 
A realização de investimentos nos pólos de receção e nos centros de recuperação da fauna, reconhecidos 
nos termos da Portaria n.º 1112/2009, de 28 de setembro.  
A requalificação dos pólos de receção e dos centros de recuperação da fauna, com vista à existência de 
infraestruturas adequadas, que permitam o cumprimento dos objetivos previstos no artigo 3.º da Portaria 
n.º 1112/2009, de 28 de setembro. 
 
Tipologias de intervenção  
Tipologia 1 - Realização de obras de manutenção e de reabilitação das infraestruturas existentes; 
Tipologia 2 - Construção de novas infraestruturas de auxílio à recuperação dos espécimes detidos. 
 
A dotação máxima afeta ao presente Aviso é de 500 000€.  
A taxa máxima de cofinanciamento é de 95%  incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com 
financiamento limitado a 75 000€ por projeto. 
 

*Fonte: Aviso n.º 12512/2022 

Data de Abertura: 

24 de junho 2022 
Data de Encerramento: 

15 de julho 2022 
Mais informação: 

12512/2022 

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/apoio-a-requalificacao-dos-centros-de-recuperacao-da-fauna-2022-pdf.aspx
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POCI 
Formação Profissional para Trabalhadores por Conta de Outrem - Projetos autónomos de 

formação e Projetos conjuntos de formação 
Beneficiários: Médias e grandes empresas e associações privadas sem fins lucrativos. 

Adicionalmente à crise pandémica, cujos efeitos sobre a atividade económica ainda perduram, verificam-se novos 
constrangimentos decorrentes do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, nomeadamente os referentes à crise 
energética e ao aumento generalizado dos preços, a par da escassez de matérias-primas, o que vem aprofundar a 
disrupção nas cadeias de abastecimento mundiais, com impacto direto nos tempos e modelos de produção das 
empresas. Assim, em estreita articulação com os Clusters de Competitividade na identificação das áreas temáticas 
de formação, de forma a promover com assertividade o matching entre as necessidades das empresas e a 
qualificações dos seus trabalhadores, mobiliza-se a prioridade de investimento (PI) 8.5, apoiada pelo Fundo Social 
Europeu no domínio da competitividade e internacionalização, com vista a: 

• Aumentar as qualificações específicas dos trabalhadores em domínios relevantes para a estratégia de 
inovação, internacionalização e modernização das empresas; 

• Aumentar as capacidades da gestão empresarial e e-skills para suportar estratégias de inovação e novos 
modelos de negócios das empresas; 

• Promover estratégias de upskilling e de reskilling com vista à adaptação e especialização dos recursos 
humanos das empresas e da sua capacidade de retenção de competências e talentos; 

• Promover ações de dinamização e sensibilização para a mudança e intercâmbio de boas práticas 
(mobilidade e troca de experiências). 

O presente AAC visa, assim, dar continuidade à concessão de apoio público orientado para a referida prioridade 
de investimento, no contexto da política de clusterização, centrado nas atividades dos seguintes Clusters de 
Competitividade: 

I. Cluster do Calçado e Moda 
II. Cluster Automóvel 

III. Cluster AEC- Arquitetura, Engenharia e Construção 
IV. Cluster Habitat Sustentável  
V. Cluster Têxtil, Tecnologia e Moda  

VI. Cluster PRODUTECH 
VII. Engineering & Tooling Cluster 

Tipologias de intervenção  

• Projetos autónomos de formação, promovidos por empresas em candidatura individual, sendo estas as 
beneficiárias da formação; 

• Projetos conjuntos de formação, nos termos da alínea j) do previsto no n.º 2 do artigo 42.º do RECI, 
promovidos por outro operador, que desenvolve um programa estruturado de intervenção num conjunto 
de PME participantes, em candidatura conjunta, sendo estas as beneficiárias da formação. A candidatura 
deve ser apresentada apenas por uma entidade promotora, não sendo admitidas candidaturas em 
copromoção. 

A dotação FSE afeta ao presente AAC é de 10 500 000 €. Taxa base de incentivo de 50%, acrescida das majorações 
indicadas, não podendo a taxa global ultrapassar 70%: 

i. Majoração em 10 p.p. se a formação for dada a trabalhadores com deficiência ou desfavorecidos; 
ii. Majoração em 10 p.p. se o incentivo for concedido a médias empresas e em 20 p.p. se for concedido a micro 

e pequenas empresas. 

No âmbito dos projetos conjuntos de formação, aplicar-se-á a taxa de 70% aos montantes apresentados relativos 
às PME não identificadas em candidatura, sendo a respetiva taxa de apoio recalculada em sede de cada pedido de 
reembolso, em função das características das PME intervencionadas e dos respetivos formandos que venham a 
integrar o projeto conjunto. 
*Fonte: Aviso n.º 01/SI/2022 | POCI-60-2022-03 

Data de Abertura: 

2 de junho 2022 

Data de Encerramento: 

As candidaturas poderão ser 
apresentadas até ser atingido o 

limite orçamental 

Mais informação: 

01/SI/2022 | POCI-60-2022-03 

https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20220202_AAC_01_SI2022_Forma-Ativos-Empresariais_Prog-Capacit-Cluster.pdf
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação profissional - Centros 

Tecnológicos Especializados 
Beneficiários: Estabelecimentos de ensino público com oferta de cursos profissionais e as escolas profissionais, 
públicas ou privadas. 

 
Objetivos 
Pretende-se, concretamente, no quadro do presente Aviso, proceder à instalação e modernização de 365 
Centros Tecnológicos Especializados em estabelecimentos de ensino públicos com oferta de cursos 
profissionais e em escolas profissionais, públicas ou privadas, dos quais 115 centros industriais, 30 centros 
de energias renováveis, 195 centros de informática e 25 centros digitais e multimédia. Os Centros 
Tecnológicos Especializados serão geridos por diretores da rede de escolas públicas ou por entidades 
privadas. Este investimento envolve a modernização e reabilitação das instalações e infraestruturas 
existentes e a aquisição de recursos educativos tecnológicos (equipamento). 
Pretende-se: 

• Reequipar e robustecer a infraestrutura tecnológica dos estabelecimentos de ensino/escolas com 
oferta de ensino profissional, através da instalação ou modernização de espaços e equipamentos, 
amplificando a capacidade instalada dos estabelecimentos de ensino público e privado com oferta 
de cursos profissionais; 

• Reforçar a atratividade das formações de nível secundário de dupla certificação em domínios de 
especialização que requerem mão-de-obra muito qualificada e se inserem num processo de mutação 
tecnológica acelerada pelos desafios da transição climática e da transição digital; 

• Modernizar a oferta formativa em linha com as evoluções do tecido produtivo, através da criação de 
centros especializados em áreas tecnológicas com grande potencial na criação de valor acrescentado; 

• Aumentar o número de jovens diplomados em ofertas de dupla certificação de nível secundário e 
pós-secundário não superior, em especial, em áreas emergentes; 

• Investir no desenvolvimento de qualificações/competências para a inovação e renovação industrial;  

• Melhorar a articulação vertical entre os vários níveis de educação e formação profissional, 
contribuindo para a aprendizagem ao longo da vida. 

 
Pode ser apresentada candidatura para a criação de Centros Tecnológicos Especializados nas seguintes Áreas 
de Especialização Tecnológica: 

• Área de Especialização Tecnológica Industrial; 

• Área de Especialização Tecnológica das Energias Renováveis; 

• Área de Especialização Tecnológica Digital; 

• Área de Especialização Tecnológica Informática 
 
Dotação 

• Centro Tecnológico Industrial – 1.7M€ 

• Centro Tecnológico das Energias Renováveis – 1.2M€ 

• Centro Tecnológico Digital – 1.4M€ 
• Centro Tecnológico Informática – 1.1M€ 

 
 

Anexo II - Distribuição de CTE por CIM/AM/NUT III, em função da Área de Especialização Tecnológica e da 
tipologia de estabelecimento de ensino/escola 
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Nota: A criação dos 365 Centros Tecnológicos Especializados (CTE) decorrerá entre 2022 e 2025. 

*Fonte: Aviso n.º 01/C06-i01.01/2022 

Data de Abertura: 

1ª Fase: 20 de junho 2022 
2ª Fase: 1 de março 2023 
3ª Fase: 1 de março 2024 

Data de Encerramento: 

1ª Fase: 18 de agosto 2022 
2ª Fase: 29 de abril 2023 
3ª Fase: 29 de abril 2024 

Mais informação: 

01/C06-i01.01/2022 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/06/Aviso-C06-i01_012022_IGeFE-assinada.pdf
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Eficiência Energética em Edifícios Residenciais 

Beneficiários: Pessoas singulares e coletivas, que sejam promotoras de projetos de ACC e/ou de CER constituídos de 
acordo com: 

a) Comunidades de Energia Renovável - devem ser constituídas nos termos do previsto no artigo 189.º do 
Decreto-Lei 15/2022 de 14 de janeiro; 

b) Autoconsumidor - corresponde a um consumidor final que produz energia renovável para consumopróprio, 
conforme preconizado na alínea f) do artigo 3.º do Decreto-Lei 15/2022 de 14 de janeiro,exercendo a sua 
atividade em ACC; 

c) Entidades gestoras de autoconsumo (EGAC) que podem representar as CER e o ACC, conforme alínea gg) do 
artigo 3.º do DL 15/2022 de 14 de janeiro. 

Objetivos 
Financiamento de medidas que fomentem a produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis em 
regime de ACC e CER. Em concreto, pretende-se que as medidas a apoiar possam conduzir, em média, a pelo 
menos 30% de redução do consumo de energia primária nos edifícios beneficiados, e contribuir para reforçar 
a capacidade em autoconsumo e/ou CER nos setores residencial, da administração pública central e de 
serviços em, pelo menos, 93 MW. As metas aprovadas na Decisão de Execução do Conselho, para as quais 
contribui o presente aviso devem ser cumpridas até à data limite 31.12.2025 e são descritas na tabela abaixo. 
 

Investimento Designação Código COM/ PRR Descrição Objetivo Prazo 

C13-i01 

Eficiência 
Energética em 
Edifícios 
Residenciais 

13.4 / 982 

Capacidade 
adicional de 
produção de 
energia renovável 
para autoconsumo 
e para utilização 
em comunidades 
de energia 
renovável no setor 
residencial privado 

35 MW 2025-T4 

 
Tipologias de intervenção 
Pretende-se apoiar a instalação de sistemas de produção de energia renováveis, com e sem armazenamento 
de energia em: 

• Os projetos de ACC ou CER aplicam-se a edifícios de habitação existentes, unifamiliares, bem como 
edifícios multifamiliares ou suas frações autónomas. 

 
A dotação deste Aviso é de 30 milhões de euros, repartido pelas diferentes tipologias:  

• Edifícios Residenciais: 10 milhões de euros. 
Financiamento: 

Tipologia de intervenção Taxa de comparticipação (%) 
Limite máximo do incentivo 
por unidade de produção, 
incluindo armazenamento 

Limite máximo do incentivo 
por ACC e CER 

Edifícios Residenciais 70% 200 000€ 500 000€ 

 
Nota: A energia produzida pelo projeto de investimento não pode ser vendida em mais de 20% para a rede ou a terceiros. 

*Fonte: Aviso n.º 03/C13-i01/2022 

Data de Abertura: 

14 de junho 2022 
Data de Encerramento: 

31 de outubro 2022 
Mais informação: 

03/C13-i01/2022 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/06/Aviso-PRR-C13_CER_VFinal.pdf
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Eficiência Energética em Edifícios da Administração Pública Central 

Beneficiários: Pessoas singulares e coletivas, que sejam promotoras de projetos de ACC e/ou de CER constituídos de 
acordo com: 

a) Comunidades de Energia Renovável - devem ser constituídas nos termos do previsto no artigo 189.º do 
Decreto-Lei 15/2022 de 14 de janeiro; 

b) Autoconsumidor - corresponde a um consumidor final que produz energia renovável para consumopróprio, 
conforme preconizado na alínea f) do artigo 3.º do Decreto-Lei 15/2022 de 14 de janeiro,exercendo a sua 
atividade em ACC; 

c) Entidades gestoras de autoconsumo (EGAC) que podem representar as CER e o ACC, conforme alínea gg) do 
artigo 3.º do DL 15/2022 de 14 de janeiro. 

Objetivos 
Financiamento de medidas que fomentem a produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis em 
regime de ACC e CER. Em concreto, pretende-se que as medidas a apoiar possam conduzir, em média, a pelo 
menos 30% de redução do consumo de energia primária nos edifícios beneficiados, e contribuir para reforçar 
a capacidade em autoconsumo e/ou CER nos setores residencial, da administração pública central e de 
serviços em, pelo menos, 93 MW. As metas aprovadas na Decisão de Execução do Conselho, para as quais 
contribui o presente aviso devem ser cumpridas até à data limite 31.12.2025 e são descritas na tabela abaixo. 

Investimento Designação Código COM/ PRR Descrição Objetivo Prazo 

C13-i02 

Eficiência 
Energética em 
Edifícios da 
Administração 
Pública Central 

13.7 / 990 

Capacidade 
adicional de 
produção de 
energia renovável 
para autoconsumo 
e para utilização 
em comunidades 
de energia 
renovável em  
edifícios da 
administração 
pública central 

28 MW 2025-T4 

Tipologias de intervenção 
Pretende-se apoiar a instalação de sistemas de produção de energia renováveis, com e sem armazenamento 
de energia em: 

• Os projetos de ACC e/ou CER aplicam-se a edifícios existentes utilizados pelo Estado, Serviços e 
Fundos da Administração Central, Instituições Sem Fins Lucrativos da Administração Central, Setor 
Público Empresarial, as Entidades Reguladoras e as Entidades Públicas dotadas de personalidade 
jurídica e autonomia administrativa e financeira que desenvolvem uma atividade administrativa que 
prossegue fins próprios do Estado, e que tenham a seu cargo a intervenção em edifícios já existentes 
e de utilização da Administração Pública. São consideradas empresas do Setor Público Empresarial 
as entidades que sejam detidas a 100% pelo Estado e que, caso exerçam uma atividade económica, 
atuem no âmbito dos serviços de interesse económico geral. 

A dotação deste Aviso é de 30 milhões de euros, repartido pelas diferentes tipologias:  

• Edifícios da Administração Pública Central: 10 milhões de euros. 
Financiamento: 

Tipologia de intervenção Taxa de comparticipação (%) 
Limite máximo do incentivo 
por unidade de produção, 
incluindo armazenamento 

Limite máximo do incentivo 
por ACC e CER 

Edifícios da Administração 
Pública Central 

100% 200 000€ 500 000€ 

Nota: A energia produzida pelo projeto de investimento não pode ser vendida em mais de 20% para a rede ou a terceiros. 

*Fonte: Aviso n.º 02/C13-i02/2022 

Data de Abertura: 

14 de junho 2022 
Data de Encerramento: 

31 de outubro 2022 
Mais informação: 

02/C13-i02/2022 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/06/Aviso-PRR-C13_CER_VFinal.pdf
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Eficiência Energética em Edifícios de Serviços 

Beneficiários: Pessoas singulares e coletivas, que sejam promotoras de projetos de ACC e/ou de CER constituídos de 
acordo com: 

a) Comunidades de Energia Renovável - devem ser constituídas nos termos do previsto no artigo 189.º do 
Decreto-Lei 15/2022 de 14 de janeiro; 

b) Autoconsumidor - corresponde a um consumidor final que produz energia renovável para consumopróprio, 
conforme preconizado na alínea f) do artigo 3.º do Decreto-Lei 15/2022 de 14 de janeiro,exercendo a sua 
atividade em ACC; 

c) Entidades gestoras de autoconsumo (EGAC) que podem representar as CER e o ACC, conforme alínea gg) do 
artigo 3.º do DL 15/2022 de 14 de janeiro. 

Objetivos 
Financiamento de medidas que fomentem a produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis em 
regime de ACC e CER. Em concreto, pretende-se que as medidas a apoiar possam conduzir, em média, a pelo 
menos 30% de redução do consumo de energia primária nos edifícios beneficiados, e contribuir para reforçar 
a capacidade em autoconsumo e/ou CER nos setores residencial, da administração pública central e de 
serviços em, pelo menos, 93 MW.As metas aprovadas na Decisão de Execução do Conselho, para as quais 
contribui o presente aviso devem ser cumpridas até à data limite 31.12.2025 e são descritas na tabela abaixo. 
 

Investimento Designação Código COM/ PRR Descrição Objetivo Prazo 

C13-i03 

Eficiência 
Energética em  
Edifícios de 
Serviços 

13.4 / 982 

Capacidade 
adicional de 
produção de 
energia renovável 
para autoconsumo 
e para utilização 
em comunidades 
de energia 
renovável no setor 
dos serviços 
privados 

30 MW 2025-T4 

 
Tipologias de intervenção 
Pretende-se apoiar a instalação de sistemas de produção de energia renováveis, com e sem armazenamento 
de energia em: 

• Os projetos de ACC e/ou CER aplicam-se a edifícios de comércio e serviços do setor privado 
existentes, nos termos da alínea w) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, 
na sua redação atual, incluindo os destinados a atividades de Economia Social, nos termos do 
disposto no artigo 4.º da Lei n.º 30/2013, de 8 de maio de 2013, na sua redação atual. 

A dotação deste Aviso é de 30 milhões de euros, repartido pelas diferentes tipologias:  

• Edifícios de Serviços: 10 milhões de euros. 
Financiamento: 

Tipologia de intervenção Taxa de comparticipação (%) 
Limite máximo do incentivo 
por unidade de produção, 
incluindo armazenamento 

Limite máximo do incentivo 
por ACC e CER 

Edifícios de Comércio e  
Serviços 

50% 200 000€ 500 000€ 

 
Nota: A energia produzida pelo projeto de investimento não pode ser vendida em mais de 20% para a rede ou a terceiros. 

*Fonte: Aviso n.º 02/C13-i03/2022 

Data de Abertura: 

14 de junho 2022 
Data de Encerramento: 

31 de outubro 2022 
Mais informação: 

02/C13-i03/2022 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/06/Aviso-PRR-C13_CER_VFinal.pdf
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1 Para os EDIH selecionados pela Comissão Europeia para integração na Rede Europeia de DIH através da obtenção de financiamento europeu ou da atribuição 
de Selo de Excelência, no âmbito do Programa Europa Digital (DIGITAL), Regulamento (UE) 2021/694 de 29 de abril. 
2 Para os Polos de Inovação Digital reconhecidos no âmbito do Despacho n.º 6269/2021 de 25 de junho e do Despacho 1092-B/2021, de 11 de novembro, que 
não integram a Rede Europeia de EDIH, bem como os EDIH selecionados pela Comissão Europeia para integração na Rede Europeia de DIH, através da obtenção 
de financiamento europeu ou da atribuição de Selo de Excelência, que não apresentem candidatura no prazo definido de 30 de junho 2022 a 15 de julho 2022. 

MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Catalisação da Transição Digital das Empresas - Polos de Inovação Digital 

Beneficiários: Consórcios constituídos pelas entidades que se seguem, que tenham sido selecionados na sequência do 
Processo de Reconhecimento Nacional e de Acesso à Rede Europeia: Empresas, de qualquer dimensão ou forma 
jurídica; Entidades não empresariais do Sistema de I&I (ENESII); Entidades gestoras dos clusters de competitividade; 
Entidades da Administração Pública; Associações empresariais ou outras associações relevantes para a área objeto do 
projeto. 
Objetivos 
As operações elegíveis no âmbito do presente Aviso visam o apoio a Polos de Inovação Digital selecionados 
de forma competitiva no âmbito do Despacho n.º 12046/2020, de 11 de dezembro, para integração na Rede 
Nacional de Polos de Inovação Digital em ligação com a Rede Europeia de DIH, criada no âmbito do Programa 
Europa Digital, Regulamento (UE) 2021/694 de 29 de abril, que visam a prestação de um conjunto de serviços 
de apoio à transição digital de empresas e entidades da Administração Pública, com foco em inteligência 
artificial, computação de elevado desempenho e cibersegurança, através da: 

i. Experimentação e teste de tecnologias digitais na fase prévia à decisão de investimento; 
ii. Qualificação e formação em competências digitais; 
iii. Apoio na procura de financiamento para investimento em tecnologias digitais; 
iv. Atuação como facilitador, juntando indústria, empresas e entidades da Administração Pública que 

necessitem de adotar novas soluções tecnológicas, com empresas, nomeadamente start-ups e PME 
que já disponham de soluções digitais prontas para o mercado; 

v. Prestação de apoio a startups para fomentar o ecossistema de empreendedorismo, através de 
serviços de incubação/aceleração. 

No âmbito do presente Aviso as propostas deverão enquadrar-se numa das seguintes categorias de DIH: 

• EDIH – Polos de Inovação Digital selecionados pela Comissão Europeia para integração na Rede 
Europeia de DIH, através da obtenção de financiamento europeu ou da atribuição de Selo de 
Excelência, no âmbito do Programa Europa Digital (DIGITAL), Regulamento (UE) 2021/694 de 29 de 
abril; 

• DIH – Polos de Inovação Digital reconhecidos no âmbito do Despacho n.º 6269/2021 de 25 de junho 
e do Despacho 1092-B/2021, de 11 de novembro, que não integrem a Rede Europeia de EDI. 

A dotação do PRR alocada ao presente Aviso é de  60 000 000€. O montante máximo global de apoio por 
operação permitido pelo RGIC no âmbito dos Auxílios aos Polos de Inovação, é de 7,5 milhões de euros. 
A  Taxa de 50% sobre as despesas consideradas elegíveis, podendo a intensidade de auxílio ser aumentada 
em: 

a) 25% na condição do montante correspondente ser transferido como benefício para as PME e 
Startups aderentes, através da prestação de serviços abaixo de uma tabela de preços de mercado, 
definindo dessa forma o montante do auxílio a considerar; 

b) Apenas para as despesas de investimento em ativos corpóreos e incorpóreos:  
i. 15% para DIH situados em zonas assistidas que preencham as condições do 
ii. artigo 107.º, n.º 3, alínea a), do Tratado;  
iii. 5% para DIH situados em zonas assistidas que preencham as condições do artigo 107.º, n.º 

3, alínea c), do Tratado. 
 

Duração máxima: até dezembro de 2025 
*Fonte: Aviso n.º 03/C16-i03/2022 

Data de Abertura: 

30 de junho 20221 
16 de julho 20222 

Data de Encerramento: 

15 de julho 20221 
2 de setembro 20222 

Mais informação: 

03/C16-i03/2022 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/06/Republicacao_06-07-2022_PRR_AvisoDIH_C16-i03.pdf
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Modernização da Infraestrutura tecnológica da rede de equipamentos culturais 

Beneficiários: Município de Alcobaça - Mosteiro de Alcobaça 

 

Objetivos 
Modernizar a infraestrutura tecnológica dos equipamentos culturais públicos e promover a respetiva 
transição digital. Mais especificamente, implica a preservação futura de obras de arte e de património 
cultural; melhorar a experiência cultural; aumentar a procura de atividades culturais e alcançar novas 
audiências, especialmente as novas gerações. A resiliência do setor deverá ser reforçada mediante a 
promoção de novos modelos de negócio, como a subscrição e a transmissão em contínuo; e o apoio à 
atividade em áreas culturais com uma forte componente tecnológica, como a produção de filmes em 3D. 
Este investimento é composto por um conjunto de intervenções, de entre as quais e em concreto, a 
submedida Cobertura de wi-fi em 50 museus, palácios e monumentos, que permitirá à Direção-Geral do 
Património Cultural (DGPC), às Direções Regionais de Cultura (DRC’s) e aos Municípios envolvidos, no 
conjunto do edificado patrimonial à sua guarda, de natureza pública detido e explorad pelo Estado, a 
realização da instalação de infraestrutura e equipamentos Access Point (AP) para cobertura wifi para 50 
equipamentos culturais e, por esta via, promover a transição digital destes equipamentos culturais que 
constitui condição necessária para a exibição de arte em plataformas digitais, acompanhando a tendência 
crescente de globalização de acesso a arte através de visitas virtuais e acesso a museus digitais. 
 
A dotação do PRR alocada à presente OT é de 10 000 000€, sendo desagregada por cada beneficiário final 
em função do custo médio por instalação de infraestrutura e equipamentos Access Point (AP) para cobertura 
wifi:  

• Município de Alcobaça -  200 000€ 
A taxa de financiamento do investimento é de 100% do valor global elegível. 
 
Nota:  
As atividades subjacentes a realizar nos equipamentos culturais selecionados obedecem ao estabelecido nos respetivos 
programas preliminares e projetos de arquitetura e especialidades, devendo, salvaguardar as especificidades próprias 
de cada imóvel, tipologia de intervenção em causa e condicionantes de âmbito patrimonial estabelecidas e promover a 
adaptação dos equipamentos culturais às novas exigências ambientais, tendo em vista o aumento da resiliência e 
sustentabilidade futura dos equipamentos e das coleções que albergam. 

*Fonte: Aviso n.º 09/C04-i01/2022 

Data de Abertura: 

1 de maio 2022 
Data de Encerramento: 

31 de julho 2022 
Mais informação: 

09/C04-i01/2022 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/06/Orientacao-Tecnica-No09__C04-i01_2022-1.pdf
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POSEUR 
Entidades Gestoras em Alta - Operações no âmbito dos Sistemas de Abastecimento de Água e de 

Saneamento de Águas Residuais, com elevada maturidade 
Beneficiários: As entidades beneficiárias que poderão apresentar candidatura no âmbito do presente Aviso são as 
entidades gestoras em alta dos serviços de abastecimento de água e/ou de saneamento de águas residuais, assim 
identificadas de acordo com a Ficha de Avaliação da Qualidade de Serviços da ERSAR e que se enquadrem nas alíneas 
c), d), ou g) do nº 1 do artigo 96.º do RE SEUR: 

c) Autarquias e suas Associações;  
d) Setor empresarial do Estado;  
g) Empresas concessionárias municipais, intermunicipais ou multimunicipais. 

Objetivos 
A estratégia de intervenção do POSEUR no Ciclo Urbano da Água enquadra-se no PENSAAR 2020, tendo por 
base o diagnóstico dos períodos anteriores e a caraterização da situação atual com base nos resultados 
obtidos. Na realidade, existem diversos investimentos no âmbito do CUA, tanto a nível de Abastecimento de 
Água, como de Saneamento de Águas Residuais, que se encontram em curso, a serem realizados pelas 
Entidades Gestoras em alta dos respetivos sistemas, que poderão dar um importante contributo para 
benefícios ambientais e de saúde pública, e que poderão também constituir uma reserva de operações com 
aprovação condicionada a disponibilidade orçamental. Nestes termos, e de modo a contribuir para a 
resolução de diversos problemas neste setor e para a constituição de uma bolsa de operações em 
overbooking condicionado justifica-se a abertura do presente Aviso concurso, para apresentação de 
candidaturas no âmbito do CUA, para os serviços em alta. 
 
Tipologias de intervenção  
São elegíveis as operações que se enquadrem nas tipologias previstas nas subalíneas iii) e iv) da alínea a) e 
subalíneas i) e v) da alínea b) do artigo 95º do RE SEUR, abrangendo infraestruturas de “Abastecimento de 
água” e de “Saneamento de Águas Residuais” tal como se indica de seguida:  

a) Abastecimento de água  
b) Saneamento de Águas Residuais (SAR):  

Cada candidatura deve corresponder apenas a uma das tipologias de operação e a um subsistema de 
Abastecimento de Água ou de Saneamento de Águas Residuais, entendendo-se neste âmbito por subsistema, 
o conjunto de todas as infraestruturas associadas a uma unidade de tratamento ou origem comum. 
 
O presente Aviso visa a constituição de uma reserva de operações a aprovar no regime de overbooking 
condicionado, isto é, sem qualquer garantia de financiamento comunitário, cujo montante indicativo é de 30 
000 000€. 
A taxa máxima de comparticipação comunitária a aplicar é de 85%, incindindo sobre o total das despesas 
elegíveis. 
 
*Fonte: Aviso n.º POSEUR-12-2022-02 

Data de Abertura: 

28 de junho 2022 
Data de Encerramento: 

10 de agosto 2022 
Mais informação: 

POSEUR-12-2022-02 

https://poseur.portugal2020.pt/media/43928/aviso-poseur-12-2022-02.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:  
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 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Parque Público de Habitação a Custos Acessíveis 

Até se esgotarem as 
verbas alocadas 

(máximo 31 de dezembro 
2025) 

01/CO2‐i05/2022 

 
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 

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 

Oportunidades que permanecem abertas –  PROGRAMA PARA O MEIO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA 
(LIFE) 

Medida Data de Encerramento 

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

16 de novembro 2022 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

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://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
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

