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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais 

Beneficiários: Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou equiparadas; Autarquias e outras Entidades 
Públicas; Outras entidades de direito privado sem fins lucrativos, de utilidade pública, que detenham no âmbito do seu 
objeto estatutário a área social. 

 
Objetivos 
No âmbito da Componente 03 – Respostas Sociais, no seu investimento RE-C03-i01 - Nova Geração de Equipamentos e 
Respostas Sociais do PRR, é aberto pelo presente aviso o concurso para a requalificação e alargamento da rede de 
equipamentos e respostas sociais e inovadoras, nomeadamente: 
a) Comunidade de Inserção – resposta social regulada pela Portaria n.º 324/2021, de 29 de dezembro, na sua redação 
atual, que estabelece as condições de instalação, organização e funcionamento, na modalidade com alojamento, em 
unidades funcionais autónomas para pessoas em situação de sem abrigo; 
b) Habitação Colaborativa – uma resposta inovadora de caráter residencial, temporário ou permanente, que assenta 
num modelo de habitação colaborativa e comunitária, organizada em unidades habitacionais independentes, próximas 
ou contíguas, de apartamentos, moradias ou outra tipologia de habitação similar, e que dispõe de áreas e espaços de 
utilização comum, compartilhada, bem como de serviços de apoio partilhados e subsidiários, promotores de uma 
interação social, intergeracionalidade e inclusão social dos seus residentes. O funcionamento destas unidades deve 
obedecer ao previsto no Anexo I – Habitação Colaborativa e as instalações devem obedecer às normas constantes do 
regime jurídico da urbanização e edificação (RJUE), do regulamento geral das edificações urbanas (RGEU) e às condições 
de acessibilidade previstas nas normas técnicas anexas ao Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, na redação em 
vigor, na parte relativa aos edifícios destinados a habitação, nomeadamente as constantes do Decreto-Lei n.º 95/2019, 
de 18 de julho, e da Portaria n.º 301/2019, de 12 de setembro. 
O presente Aviso tem como objetivo alcançar 370 novos lugares, sendo repartidos 120 lugares para as Comunidades de 
Inserção e 250 lugares para a Habitação Colaborativa. 
 
Tipologias de Projetos 
Desde que abranja a criação de lugares na resposta elegível, o presente aviso tem como objetivo apoiar e financiar pelo 
menos uma das seguintes tipologias: 

a) Construção de raiz de novos equipamentos sociais, com vista à inclusão social, à promoção de relações 
colaborativas intergeracionais e interculturais, promovendo soluções de autonomia 

b) e independência ao longo da vida e garantindo a coesão social e equidade no acesso a respostas por parte dos 
cidadãos; 

c) Remodelação, ampliação e adaptação das infraestruturas, cuja intervenção tenha impacto no 
d) bem-estar e na melhoria das condições de vida e de promoção da autonomia dos cidadãos e das famílias, e da 

qualidade dos serviços prestados; 
e) Reconversão de imóveis ou equipamentos sociais existentes, para desenvolvimento de novas 
f) respostas com vista a responder às necessidades territoriais diagnosticadas e promover soluções de autonomia 

e independência ao longo da vida, garantindo a coesão social e equidade no acesso a respostas por parte dos 
cidadãos; 

g) Aquisição de edifício ou fração e a respetiva adaptação para instalação de equipamentos sociais. 
 
Área geográfica de aplicação e o âmbito setorial 
Comunidade de Inserção – Concelhos de Portugal Continental onde foram identificados em dezembro de 2021, pelo 
menos, 10 pessoas em situação de sem-abrigo. Na Região Oeste, são elegíveis os municípios de Alenquer, Caldas da 
Rainha e Peniche. 
Habitação Colaborativa – Portugal Continental. 
 
Dotação: Custo padrão de construção por utente 
Comunidade de Inserção (com alojamento e em unidades funcionais autónomas) - 25.368,00 € 
Habitação Colaborativa - 26.170,00 € 
Financiamento: 100% do investimento elegível apurado até ao limite do custo padrão de construção por utente 
 

*Fonte: Aviso n.º 03/C03-i01/2022 

Data de Abertura: 

15 de setembro 2022 
Data de Encerramento: 

14 de outubro 2022 
Mais informação: 

03/C03-i01/2022 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/07/Aviso_PRR_Equipamentos-Sociais_Comunidades-Insercao-e-Habitacao-Colaborativa.pdf
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Rede Nacional de Test Beds 

Beneficiários: Entidades, de qualquer dimensão ou forma jurídica, dos setores privado ou público. 

 
Objetivos 

O Aviso de Abertura de Concurso que ora se publica, visa a medida Rede Nacional de Test Beds. Este AAC é o 
terceiro a ser lançado no âmbito desta medida, considerando que das candidaturas apresentadas ao abrigo 
dos Avisos n.º 03/C16-i02/2022 e n.º 07/C16-i02/2022 resultou disponibilidade de dotação para 
financiamento de projetos adicionais. Este terceiro AAC é em tudo semelhante ao Aviso nº07/C16-i02/2022 
A medida «Rede Nacional de Test Beds», que visa a criação de uma rede nacional de Test Beds através de 
infraestruturas que pretendem criar as condições necessárias às empresas para o desenvolvimento e teste 
de novos produtos e serviços e acelerar o processo de transição digital, seja via um espaço e de equipamento 
físico com forte componente digital ou de simulador virtual/digital. O objetivo desta rede colaborativa é 
aumentar o número de pilotos de produto (digitais ou apenas possíveis de produzir com recurso à 
digitalização de processos e de ferramentas digitais), que se tornam comercialmente viáveis atravessando o 
que é apelidado de “vale da morte” e partilhar conhecimento/experiência através de casos de estudo, para 
contribuir para a aprendizagem de processos digitais por parte das Pequenas e Médias Empresas (PME). 
Para efeitos do presente Aviso, 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 7 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. 
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. 

 

A dotação do PRR alocada ao presente Aviso é de 40 000 000€, sendo a taxa de financiamento de 50% sobre 
as despesas consideradas elegíveis. 
O projeto terá a sua conclusão até ao fim do 3.º trimestre de 2025. 
 

*Fonte: Aviso n.º 09/C16-i02/2022 

Data de Abertura: 

27 de setembro 2022 
Data de Encerramento: 

7 de outubro 2022 
Mais informação: 

09/C16-i02/2022 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/09/PRR_Publicacao_Aviso_09-C16-i02-2022_3o-Aviso-para-Rede-Nacional-de-Test-Beds_27-09-2022.pdf
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Oportunidades que permanecem abertas - AVISOS NACIONAIS 

Oportunidades que permanecem abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

Fundo Ambiental: Melhoria das condições de 
visitação em áreas protegidas de âmbito nacional 
em cogestão 

14 de outubro 2022 14919/2022 

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

30 de novembro 2022 
Despacho n.º 3419-

B/2022 

ICNF: Apoio ao Equipamento das Equipas/Brigadas 
de Sapadores Florestais 2022 

31 de outubro 2022 2022-2012-01 

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:  
Internacionalização via E-commerce 

Até à receção do 
número de 

candidaturas limite 
08/C16-i02/2022 

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 

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 

 

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.fundoambiental.pt/ficheiros/melhoria-das-condicoes-de-visitacao-em-areas-protegidas-de-ambito-nacional-em-cogestao-aviso-149192022-de-29-de-julho1.aspx
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://www.icnf.pt/api/file/doc/f0a9aaaf688d0ef0
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/2022/08/Concurso-SI_Internac_Ecommerce-PRR_C16-Versao_24.ago_.2022limpa_AICEP-002.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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search

