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FUNDO AMBIENTAL 
Projetos de erradicação e controlo de espécies invasoras prioritárias 

Beneficiários: Comunidades Intermunicipais; Municípios; Instituições de Ensino Superior; ONGA; Centros de 
Investigação; Outras Entidades Públicas. 
Estes beneficiários, caso o entendam, podem consorciar-se com os proprietários e agentes do setor privado e do setor empresarial 
do Estado, pessoas singulares ou coletivas, que detenham a seu cargo a gestão dos territórios onde os projetos serão desenvolvidos. 

 

Objetivos 
É objetivo geral do presente Aviso apoiar projetos de erradicação e controlo de espécies exóticas invasoras 
consideradas prioritárias em Portugal Continental. 
É objetivo específico do presente Aviso apoiar ações de erradicação e controlo de espécies exóticas invasoras, 
que constam da “Lista de espécies exóticas invasoras que suscitam preocupação na União”, adotada ao abrigo 
do artigo 4.º do Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de outubro 
de 2014, apresentada no Anexo I ao presente Aviso, ou que constam da “Lista Nacional de Espécies 
Invasoras”, constante do anexo II do Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho, dando primazia às seguintes 
espécies:  

• Alopochen egyptiacus - ganso-do-Egipto; 

• Baccharis halimifolia – bácaris; 

• Baccharis spicata - vassoura-de-folha-estreita; 

• Eriocheir sinensis - caranguejo-peludo-chinês; 

• Ludwigia grandiflora – ludevígia; 

• Ludwigia peploides -ludevígia; 

• Neovison vison - visão-americano; 

• Pennisetum setaceum – capim-do-texas; 

• Pennisetum villosum – plumas-de-seda; 

• Salvinia molesta – salvina-molesta; 

• Trachemys scripta – tartaruga-de-orelhas-vermelhas, dando nota que as ações deverão ser 
estendidas a todas as espécies dos géneros Trachemys, Pseudemys e Graptemys. 

 
Tipologias de intervenção  
Projetos que proponham obrigatoriamente ações de erradicação e controlo das espécies referidas no 
objetivo específico (Tipologia 1). 
Complementarmente, as candidaturas poderão prever também ações incluídas nas seguintes tipologias: 

• Ações de sensibilização pública dirigidas à problemática associada à ocorrência destas espécies, 
nomeadamente a divulgação da proibição da sua utilização como espécies ornamentais ou animais 
de companhia e importância da sua substituição por outras espécies sem impactes sobre o ambiente 
(Tipologia 2); 

• Ações de restauração do terreno, recorrendo a espécies autóctones da flora, por forma a evitar a 
recolonização quando justificável (Tipologia 3). 

 
A dotação total afeta ao presente Aviso é de  1 200 000€, sendo a dotação máxima por projeto de 100 000€. 
A taxa máxima de cofinanciamento é de 85%. 
*Fonte: Aviso n.º 14198/2022 

Data de Abertura: 

19 de julho 2022 
Data de Encerramento: 

22 de agosto 2022 
Mais informação: 

14198/2022 

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-141982022-especies-exoticas-prioritarias-pdf.aspx
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FUNDO AMBIENTAL 
Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2022 

Beneficiários: Administração direta, indireta e autónoma do Estado; Setor Empresarial do Estado e Local; 
Estabelecimentos de ensino; Universidades e Institutos Politécnicos; Centros de Investigação; Empresas 
independentemente da sua forma jurídica; Associações e Fundações; Organizações Não-Governamentais de Ambiente 
e equiparadas. 

Objetivos 
Pretende-se com o presente aviso promover operações de Educação Ambiental (programas, projetos, ações), 
incentivando a sua replicação por outros agentes ou regiões e fomentar a criação de parcerias, como forma 
de promover quer cidades e comunidades sustentáveis e um maior cuidado com a saúde dos seus habitantes, 
quer a valorização do território e a promoção da economia circular. As operações a apoiar devem contemplar 
iniciativas imateriais com abordagem inovadora e impacto reconhecido no domínio da Educação Ambiental, 
no âmbito dos ODS 3. Saúde de qualidade, 6. Água potável e saneamento e 11. Cidades e comunidades 
sustentáveis, ODS «15. Proteger a vida terrestre», Valorizar o Território, no seu tema valores naturais 
(património natural) e ODS «12. Produção e consumo sustentáveis», no domínio do ecodesign, focado na 
eficiência no uso e reaproveitamento dos recursos, na reutilização dos materiais e estímulo ao consumo de 
produtos produzidos com esses materiais e na correta separação de resíduos pelos consumidores, 
recorrendo à colaboração entre agentes de Educação Ambiental, fomentando sinergias e otimizando 
recursos disponíveis, com o objetivo de desenvolver uma sociedade mais consciente para a necessidade de 
melhorar a qualidade do ar e reduzir a poluição sonora, nomeadamente através de projetos que contribuam 
para: 
Áreas Chave Prioritárias: 

• Promover o consumo da água da torneira como forma ambientalmente sustentável de consumo, 
prevenindo a produção de resíduos e diminuindo a pegada ecológica;  

• Promover a qualidade do ar e do ruído ambiente, atuando através da redução do impacto ambiental 
negativo das atividades económicas, das deslocações pendulares e do setor dos transportes; 

• Acelerar a transição de uma economia linear, assente na extração, transformação, utilização e 
rejeição, para uma economia regenerativa de recursos, com o objetivo de reter tanto valor quanto 
possível de produtos, peças e materiais; 

• Promover informação e aumentar a separação de Bioresíduos pelos cidadãos e agentes económicos, 
de modo a contribuir para alcançar as metas nacionais e comunitárias e assegurar uma adequada 
gestão dos resíduos urbanos. 

Tipologias de intervenção  

• Participação ativa do público (e.g., atividades de educação-ação, concursos de ideias); 

• Formação e capacitação, com efeito multiplicador e que potenciem a disseminação do 
conhecimento;  

• Sensibilização ambiental (excluindo campanhas publicitárias); 

• Participação passiva do público (por exemplo, exposições, materiais didáticos, guias práticos digitais, 
planos de sustentabilidade, conferências/seminários); 

• Projetos que incluam ações de ciência participativa e voluntariado ativo, em particular entre os 
jovens. 

A dotação total do Fundo Ambiental afeta ao presente Aviso é de 1 500 000€, sendo a dotação máxima por 
projeto de 50 000€. 
As taxas máximas de cofinanciamento são de 70 % incidindo sobre o total das despesas elegíveis, com 
cofinanciamento limitado a 50 000€ por candidatura; à exceção de organizações Não-Governamentais de 
Ambiente e equiparadas, cuja taxa é de 95 %, sendo o cofinanciamento igualmente limitado a 50 000€. 
 

*Fonte: Aviso n.º 14199/2022 

Data de Abertura: 

18 de julho 2022 
Data de Encerramento: 

31 de agosto 2022 
Mais informação: 

14199/2022 

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-enea-2022-pdf.aspx
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FUNDO AMBIENTAL 
Prevenção e controlo de espécies exóticas invasoras lenhosas e da regeneração natural de 

espécies do género Eucalyptus spp. 
Beneficiários: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I.P.);  Comunidades Intermunicipais 
(CIM); Municípios; Organizações de Produtores Florestais; Entidades gestoras de zonas de intervenção florestal, de 
áreas integradas de gestão da paisagem e de baldios (unidades ou agrupamentos). 
Estes beneficiários, caso o entendam, podem consorciar-se com os proprietários e agentes do setor privado e do setor 
empresarial do Estado, pessoas singulares ou coletivas, que detenham a seu cargo a gestão dos territórios onde os 
projetos serão desenvolvidos. 

 

Objetivos 
É objetivo geral do presente Aviso apoiar projetos que visem o controlo de espécies exóticas invasoras 
lenhosas e de espécies do género Eucalyptus spp. provenientes de regeneração natural não planeada, 
sobretudo após os grandes incêndios de 2017. 
São objetivos específicos do presente Aviso apoiar:  
O controlo de espécies exóticas invasoras lenhosas através de: 

a) Intervenções de silvicultura preventiva e de gestão; 
b) Tratamentos químicos. 

A gestão e substituição de áreas de regeneração natural de espécies do género Eucalyptus spp. através de: 
a) Intervenções de silvicultura preventiva e de gestão; 
b) Rearborização com espécies autóctones. 

 
Tipologias de intervenção  
Projetos que tenham como objetivo o controlo de espécies exóticas invasoras lenhosas e de áreas de 
regeneração natural de espécies do género Eucalyptus spp. provenientes de regeneração natural não 
planeada e posterior rearborização com espécies autóctones. 
 
A dotação total afeta ao presente Aviso é de 1 000 000€, sendo a dotação máxima por projeto de 50 000€. 
A taxa máxima de financiamento é de 100%, incidindo sobre o total das despesas elegíveis. 
 

*Fonte: Aviso n.º 14358/2022 

Data de Abertura: 

20 de julho 2022 
Data de Encerramento: 

19 de agosto 2022 
Mais informação: 

14358/2022 

https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/aviso-n-143582022-prevencao-e-controlo-de-especies-exoticas-invasoras-lenhosas-pdf
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COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 
CENTRO (CCDRC) 

Edição 2022 do Prémio de Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável da Região Centro 
Beneficiários: Podem ser oponentes ao presente concurso as boas práticas em curso ou que tenham terminado 
recentemente, promovidas por qualquer entidade dos setores público, privado ou social, desde que a boa prática 
tenha impacto no território da Região Centro. 

 

Objetivo 
O que se pretende com esta iniciativa é sinalizar e divulgar formas inovadoras de promover estilos de vida 
saudáveis e aprendizagem contínua entre a população mais velha, contribuindo para territórios mais coesos 
e inclusivos, capazes de inovar e de partilhar esse conhecimento, num contexto marcadamente adverso. 
 
Categorias de intervenção  
As categorias específicas definidas no presente concurso são: 

• Conhecimento+: boas práticas que valorizem a investigação e as tecnologias no envelhecimento ativo 
e saudável. Nesta categoria serão incluídas e analisadas iniciativas que pretendam criar serviços e 
produtos inovadores e estimular a economia baseada nas novas tecnologias (‘economia prateada ou 
grisalha’), bem como criar empresas e postos de trabalho altamente qualificados; 

• Saúde+: boas práticas que contribuam para melhorar a saúde física e mental e a qualidade de vida 
da população mais velha. Nesta categoria serão valorizadas as novas visões de envelhecimento ativo 
e saudável e aquelas que promovam a excelência e inovação nos cuidados de saúde e cuidados 
continuados integrados; 

• Vida+: boas práticas que promovam a autonomia e facilitem a atividade diária e a participação na 
vida social, cultural, laboral e cívica do cidadão mais velho (através de atividades de animação e 
estimulação, exercício físico e desporto, cuidados sociais, solidariedade entre gerações, apoio aos 
cuidadores, empreendedorismo, mobilidade, transportes e espaços acessíveis, habitação adaptada 
e novos modelos de habitação, etc.) bem como a aprendizagem contínua através de ações de 
educação formal (que conduzem a qualificações reconhecidas e certificados formais) e não formal 
(iniciativas educativas organizadas e intencionais como ações de formação, oficinas, seminários etc.) 

 
Prémios 
O prémio a atribuir às boas práticas vencedoras será definido em cada ano pela CCDRC e poderá consistir 
numa visita a outra(s) iniciativa(s) na área do envelhecimento ativo e saudável, numa participação em evento 
de carácter nacional ou internacional, ou outro a definir. 
A cada uma das menções honrosas será atribuído um galardão. 
 
Edição 2022 do Prémio de Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável da Região Centro 

Data de Abertura: 

15 de julho 2022 
Data de Encerramento: 

15 de setembro 2022 

http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5616-regulamento-pbpeas2022-v2&category_slug=2022&Itemid=739


BOLETIM INFORMATIVO COM OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO | 2022  

 

6 
 

 

MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Rede Nacional de Test Beds 

Beneficiários: As empresas individualmente ou organizadas em consórcios. Os consórcios podem integrar Entidades 
Não Empresariais do Sistema de I&I (ENESII), desde que o líder do consórcio seja uma empresa e o investimento das 
empresas corresponda à maioria do investimento proposto pela Test Bed. No caso das candidaturas à categoria Test 
Bed Excelência, os consórcios elegíveis podem ser liderados por ENESII, desde que a candidatura seja aprovada no 
âmbito das TEF, prevalecendo neste caso as regras definidas pelo Programa Europa Digital (PED), Regulamento (UE) 
2021/694 de 29 de abril. As PME e Startups aderentes à Test Bed podem ser beneficiárias dos serviços em condições 
favoráveis, sendo essas condições consideradas como auxílios de estado nos termos definidos no ponto 11. Do 
presente Aviso. 

 
Objetivos 
As Test Beds são considerados polos de inovação, nos termos do Regulamento Geral de Isenção por Categoria 
(RGIC), funcionando numa lógica colaborativa entre as entidades responsáveis pela sua operação e as 
empresas e startups a quem prestam serviços relacionados com a experimentação e teste de novos produtos 
e/ou serviços que se encontrem em condições de atingir Technology Readiness Level (TRL) entre 5 e 91, com 
uma forte componente digital e/ou de simulação virtual/digital associada, visando acelerar a sua 
produtização, industrialização e comercialização. Estes serviços destinam-se essencialmente a PME e a 
startups, através da disponibilização de infraestruturas e capacidade tecnológica, que visam criar as 
condições necessárias às empresas aderentes para o desenvolvimento e teste de novos produtos e serviços 
e para acelerar o processo de transição digital, seja via um espaço físico ou virtual. 
As entidades que operam as Test Beds, têm de assegurar que, as PME e as Startups2 a quem prestam serviços, 
integram a rede colaborativa da sua Test Bed enquanto empresas aderentes. 
Dada a heterogeneidade dos setores e das áreas temáticas, as candidaturas no âmbito do presente Aviso 
deverão acomodar-se numa das seguintes categorias de Test Bed: 

a) Líder; 
b) Excelência; 
c) Excelência Europa. 

Inserem-se na categoria de Test Bed Líder aquelas que são operadas por entidades com práticas de inovação. 
Para esta categoria cada Test Bed terá de desenvolver no mínimo 40 produtos piloto. 
Inserem-se na categoria de Test Bed Excelência, as que se caraterizam pela sua elevada capacidade de 
experimentação e de testagem, tendo de desenvolver no mínimo 60 produtos- piloto. 
As Test Bed Excelência poderão candidatar-se à rede europeia de Test and Experimentation Facilities (TEF), 
integrando um consórcio europeu, podendo ter acesso a financiamento adicional  de forma a aumentar a 
escala de atuação da Test Bed para o nível europeu, suportado pelo Programa Europa Digital (PED), nos 
termos próprios a serem definidos por este programa. Neste 
caso, a Test Bed passa a integrar a categoria Test Bed Excelência Europa e deve desenvolver um mínimo de 
100 produtos piloto. 
 
Tipologia de Operação 
As operações elegíveis no âmbito do presente Aviso visam constituir uma Test Bed para integrar a Rede 
Nacional de Test Beds. 
 

A dotação do PRR alocada ao presente Aviso é de 40 000 000€, sendo a taxa de financiamento a conceder de 
50% sobre as despesas consideradas elegíveis. 
 
 

*Fonte: Aviso n.º 07/C16-i02/2022 

Data de Abertura: 

21 de julho 2022 
Data de Encerramento: 

16 de setembro 2022 
Mais informação: 

07/C16-i02/2022 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/07/PRR_2o_Aviso_para_Rede_Nacional_de_Test_Beds_20220721.pdf
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Oportunidades que permanecem abertas - AVISOS NACIONAIS 

Oportunidades que permanecem abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

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

10 de agosto POSEUR-12-2022-02 

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:  
Catalisação da Transição Digital das Empresas - Polos 
de Inovação Digital 

2 de setembro 2022 03/C16-i03/2022 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Eficiência Energética em Edifícios Residenciais 

31 de outubro 2022 03/C13-i01/2022 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Eficiência Energética em Edifícios da Administração 
Pública Central 

31 de outubro 2022 02/C13-i02/2022 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Eficiência Energética em Edifícios de Serviços 

31 de outubro 2022 02/C13-i03/2022 

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 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Modernização da oferta e dos estabelecimentos de 
ensino e da formação profissional - Centros 
Tecnológicos Especializados 

1ª Fase: 18 de agosto 
2022 

2ª Fase: 29 de abril 
2023 

3ª Fase: 29 de abril 
2024 

01/C06-i01.01/2022 

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

As candidaturas poderão 
ser apresentadas até ser 

atingido o limite 
orçamental 

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

 

https://poseur.portugal2020.pt/media/43928/aviso-poseur-12-2022-02.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://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/06/Republicacao_06-07-2022_PRR_AvisoDIH_C16-i03.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/06/Aviso-PRR-C13_CER_VFinal.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/06/Aviso-PRR-C13_CER_VFinal.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/06/Aviso-PRR-C13_CER_VFinal.pdf
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://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/06/Aviso-C06-i01_012022_IGeFE-assinada.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20220202_AAC_01_SI2022_Forma-Ativos-Empresariais_Prog-Capacit-Cluster.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20220202_AAC_01_SI2022_Forma-Ativos-Empresariais_Prog-Capacit-Cluster.pdf


BOLETIM INFORMATIVO COM OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO | 2022  

 

8 
 

 

 

 

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://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

