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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 com objetivo de se alcançar cerca de 5.500 lugares 
intervencionados. 
Releva-se o objetivo de criação de lugares na resposta social creche através do incentivo à reconversão de 
instalações de respostas do pré-escolar inativas, mediante a apresentação de projetos de arquitetura cujas 
obras estejam isentas de controlo prévio, com ganhos evidentes na eficiência e eficácia nos investimentos a 
aprovar. 
Tipologias de Projetos 
São elegíveis as candidaturas que incidam na criação e remodelação de lugares nas seguintes respostas 
sociais: 

a) Creche, resposta social regulada pela Portaria n.º 262/2011, de 31 de agosto, alterada pela Portaria 
n.º 411/2012, de 14 de dezembro; 

b) Residência de Autonomização e Inclusão, resposta social regulada pela Portaria nº 77/2022, de 03 
de fevereiro (Tipologia identificada na CID como Residência Autónoma);  

No caso da resposta Creche, as candidaturas cuja criação de lugares resulte da reconversão de outras 
respostas sociais, designadamente pré-escolar ou outros espaços passíveis de adaptação, apenas são 
elegíveis os espaços que não se encontrem em funcionamento. Em sede de candidatura, deve a entidade 
declarar, sob compromisso de honra, a inatividade dos lugares objeto de intervenção. 
O presente aviso tem como objetivo apoiar e financiar a criação de lugares nas respostas sociais elegíveis nas 
seguintes tipologias: 

a) Reconversão ou alargamento de capacidade de equipamentos sociais, para desenvolvimento de 
novas respostas sociais com vista a responder às necessidades territoriais diagnosticadas; 

b) Construção de raiz de novos equipamentos sociais, para reforço da resposta às necessidades mais 
prementes das populações, sobretudo dos territórios com uma baixa cobertura, de forma a corrigir 
as assimetrias existentes ao nível da distribuição da capacidade instalada, garantindo maior equidade 
no acesso aos cidadãos; 

c) Visem a remodelação, ampliação e adaptação das infraestruturas, fator determinante para o bem-
estar e a melhoria das condições de vida e de promoção da autonomia dos cidadãos e das famílias, 
e da qualidade dos serviços prestados; 

d) Visem a aquisição de edifício ou fração e a respetiva adaptação para instalação de equipamento 
social. 

O montante financeiro disponível para os apoios financeiros previstos no presente aviso é de 
28 330 000€, com a seguinte desagregação por respostas elegíveis: 

a) Creche com a dotação de 20 342 500€; 
b) Residência de Autonomização e Inclusão (RAI) com a dotação de 7 987 500€. 

O montante referido no número acima tem como fonte de financiamento 65% de receitas do PRR (18 414 
500€) e os restantes 35% com verbas provenientes dos resultados da exploração dos jogos sociais (9 915 
500€). 
*Fonte: Aviso n.º 04/C03-i01/2022 

Data de Abertura: 

7 de novembro 2022 
Data de Encerramento: 

30 de dezembro 2022 
Mais informação: 

04/C03-i01/2022 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/11/Aviso_PRR_Equipamentos-Sociais_EMRP_ISS_submetido_02.11_.pdf?_gl=1*14ck2el*_ga*MTY0OTIyMjQ1Ni4xNjcwODM4NTE5*_up*MQ..
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Vouchers Para Startups - Novos Produtos Verdes E Digitais 

Beneficiários: Startups, que assumam a forma de PME, de qualquer natureza ou forma jurídica, que tenham sido 
criadas há menos de 10 anos. 

 

Objetivos 
A implementação da medida "Voucher para Startups - Novos Produtos Verdes e Digitais", permitirá o 
desenvolvimento de modelos de negócio, produtos ou serviços digitais com contributo positivo para a 
transição climática através da elevada eficiência na utilização de recursos, que permitam a redução dos 
impactos da poluição, que fomentem a economia circular, que constituam novas soluções de produção 
energética e/ou que se caracterizem pela utilização de Dados Abertos ou de Inteligência Artificial. 
Os projetos de candidatura serão valorizados consoante a sua capacidade de incrementar o crescimento do 
negócio, sustentado no desenvolvimento de novos produtos ou serviços digitais 
que contribuam de forma positiva para a transição climática, devendo esta medida do PRR contemplar o 
apoio a, pelo menos, 3.000 startups, no período de abrangências do referido Programa.  
 
Tipologia das operações 
Apoiar startups, sendo suscetíveis de apoio projetos que tenham como objetivos, enquadrados na promoção 
de modelos de negócio, produtos ou serviços digitais com contributo positivo para a transição climática 
através da elevada eficiência na utilização de recursos, que permitam a redução dos impactos da poluição, 
que fomentem a economia circular, que constituam novas soluções de produção energética e/ou que se 
caracterizem pela utilização de Dados Abertos ou de Inteligência Artificial, nomeadamente: 

• O apoio ao arranque e crescimento - Financiamento a startups em fase de arranque; 

• O apoio a participação em programas de ignição e aceleração - Financiamento de start-ups que se 
candidatem a programas de ignição ou de aceleração;  

• O apoio ao desenvolvimento de projetos piloto - Financiamento destinado à demonstração de 
tecnologia ou modelo de negócio/serviço, desenvolvidos por startups, que permita à startup fazer 
uma demonstração da sua tecnologia comprovando a sua eficácia. 

 

A dotação do PRR alocada ao presente Aviso é de 45 000 000€. 
O montante de financiamento a conceder no âmbito do presente Aviso corresponde a 30 000€ por 
beneficiário.  
O financiamento a conceder às candidaturas selecionadas deverá ser confirmado através da realização de 
despesas elegíveis de igual montante, correspondendo a uma taxa de financiamento de 100% 

 
 

*Fonte: Aviso n.º 10/C16-i02/2022 

Data de Abertura: 

25 de novembro 2022 
Data de Encerramento: 

Até 30 de setembro de 2025 
Mais informação: 

10/C16-i02/2022 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/11/PRR_2a-Republicacao_Aviso_10-C16-i02-2022_Vouchers-para-Startups-Novos-Produtos-Verdes-e-Digitais_30_11_2022.pdf?_gl=1*4sjxx7*_ga*MTY0OTIyMjQ1Ni4xNjcwODM4NTE5*_up*MQ..
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Processos e tecnologias de baixo carbono na indústria 

Beneficiários: Empresas, de qualquer dimensão ou forma jurídica, do setor da indústria, categorias B - Indústrias 
extrativas e C - Indústrias transformadoras, da Classificação portuguesa das atividades económicas. 

 

Objetivos 
Apoiar o investimento necessário à transição para uma economia neutra em carbono e circular, criando valor 
e prosseguindo os objetivos assumidos por Portugal. 
 
Tipologias de intervenção 
A medida do PRR que enquadra o presente aviso contribui em 100% para a meta climática do PRR, visto estar 
enquadrada nos domínios de intervenção: 

• “024ter - Eficiência energética e projetos de demonstração nas PME ou grandes empresas e medidas 
de apoio que cumprem os critérios de eficiência energética”,  

• “022 - Processos de investigação e de inovação, transferência de tecnologias e cooperação entre 
empresas, incidindo na economia hipocarbónica, na resiliência e na  

• adaptação às alterações climáticas”;  
• “029 - Energia renovável: solar”;  
• “032 – Outras energias renováveis (incluindo a energia geotérmica)”   
• “033 – Sistemas energéticos inteligentes (incluindo as redes inteligentes e sistemas de TIC) respetivo 

armazenamento”, tal como definidos no Anexo VI do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 12 de fevereiro de 2021 que cria o Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.  

• Neste contexto, todos os projetos de investimento elegíveis para financiamento no contexto do 
presente Aviso terão de ser enquadráveis, pelo menos, num dos cinco domínios de intervenção 
referidos, devendo ser demonstrado o respetivo enquadramento em sede de candidatura. 

 
Despesas Elegíveis 
São despesas elegíveis por tipologia, as relacionadas com a aquisição de Ativos tangíveis, intangíveis e 
serviços relacionados, que contribuam diretamente para a redução de emissões de GEE através da 
diminuição do consumo de eletricidade e/ou combustíveis, conforme tabela constante no Anexo I, 
nomeadamente: 

a) Processos e tecnologias de baixo carbono; 
b) Medidas de eficiência energética; 
c) Incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia. 

 
A dotação indicativa afeta ao presente concurso é de 250 milhões de euros distribuída da seguinte forma em: 

• 150 milhões de euros para as candidaturas da modalidade A; 
• 100 milhões de euros para as candidaturas da modalidade B. 

Financiamento: 
Pagamentos intermédios até 95% 

 
 

*Fonte: Aviso n.º C11-i01.m01 

Data de Abertura: 

4 de novembro 2022 
Data de Encerramento: 

31 de janeiro 2023 
Mais informação: 

C11-i01.m01 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/11/Aviso-03.-C11.i01.2022-1.pdf?_gl=1*1o20t4m*_ga*MTY0OTIyMjQ1Ni4xNjcwODM4NTE5*_up*MQ..
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Adoção de medidas de eficiência energética na indústria 

Beneficiários: Empresas, de qualquer dimensão ou forma jurídica, do setor da indústria, categorias B - Indústrias 
extrativas e C - Indústrias transformadoras, da Classificação portuguesa das atividades económicas. 

 

Objetivos 
Apoiar o investimento necessário à transição para uma economia neutra em carbono e circular, criando valor 
e prosseguindo os objetivos assumidos por Portugal. 
 
Tipologias de intervenção 
A medida do PRR que enquadra o presente aviso contribui em 100% para a meta climática do PRR, visto estar 
enquadrada nos domínios de intervenção: 

• “024ter - Eficiência energética e projetos de demonstração nas PME ou grandes empresas e medidas 
de apoio que cumprem os critérios de eficiência energética”,  

• “022 - Processos de investigação e de inovação, transferência de tecnologias e cooperação entre 
empresas, incidindo na economia hipocarbónica, na resiliência e na  

• adaptação às alterações climáticas”;  
• “029 - Energia renovável: solar”;  
• “032 – Outras energias renováveis (incluindo a energia geotérmica)”   
• “033 – Sistemas energéticos inteligentes (incluindo as redes inteligentes e sistemas de TIC) respetivo 

armazenamento”, tal como definidos no Anexo VI do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 12 de fevereiro de 2021 que cria o Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.  

• Neste contexto, todos os projetos de investimento elegíveis para financiamento no contexto do 
presente Aviso terão de ser enquadráveis, pelo menos, num dos cinco domínios de intervenção 
referidos, devendo ser demonstrado o respetivo enquadramento em sede de candidatura. 

 
Despesas Elegíveis 
São despesas elegíveis por tipologia, as relacionadas com a aquisição de Ativos tangíveis, intangíveis e 
serviços relacionados, que contribuam diretamente para a redução de emissões de GEE através da 
diminuição do consumo de eletricidade e/ou combustíveis, conforme tabela constante no Anexo I, 
nomeadamente: 

d) Processos e tecnologias de baixo carbono; 
e) Medidas de eficiência energética; 
f) Incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia. 

 
A dotação indicativa afeta ao presente concurso é de 250 milhões de euros distribuída da seguinte forma em: 

• 150 milhões de euros para as candidaturas da modalidade A; 
• 100 milhões de euros para as candidaturas da modalidade B. 

Financiamento: 
Pagamentos intermédios até 95% 

 
 

*Fonte: Aviso n.º C11-i01.m02 

Data de Abertura: 

4 de novembro 2022 
Data de Encerramento: 

31 de janeiro 2023 
Mais informação: 

C11-i01.m02 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/11/Aviso-03.-C11.i01.2022-1.pdf?_gl=1*1o20t4m*_ga*MTY0OTIyMjQ1Ni4xNjcwODM4NTE5*_up*MQ..
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia 

Beneficiários: Empresas, de qualquer dimensão ou forma jurídica, do setor da indústria, categorias B - Indústrias 
extrativas e C - Indústrias transformadoras, da Classificação portuguesa das atividades económicas. 

 

Objetivos 
Apoiar o investimento necessário à transição para uma economia neutra em carbono e circular, criando valor 
e prosseguindo os objetivos assumidos por Portugal. 
 
Tipologias de intervenção 
A medida do PRR que enquadra o presente aviso contribui em 100% para a meta climática do PRR, visto estar 
enquadrada nos domínios de intervenção: 

• “024ter - Eficiência energética e projetos de demonstração nas PME ou grandes empresas e medidas 
de apoio que cumprem os critérios de eficiência energética”,  

• “022 - Processos de investigação e de inovação, transferência de tecnologias e cooperação entre 
empresas, incidindo na economia hipocarbónica, na resiliência e na  

• adaptação às alterações climáticas”;  
• “029 - Energia renovável: solar”;  
• “032 – Outras energias renováveis (incluindo a energia geotérmica)”   
• “033 – Sistemas energéticos inteligentes (incluindo as redes inteligentes e sistemas de TIC) respetivo 

armazenamento”, tal como definidos no Anexo VI do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 12 de fevereiro de 2021 que cria o Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.  

• Neste contexto, todos os projetos de investimento elegíveis para financiamento no contexto do 
presente Aviso terão de ser enquadráveis, pelo menos, num dos cinco domínios de intervenção 
referidos, devendo ser demonstrado o respetivo enquadramento em sede de candidatura. 

 
Despesas Elegíveis 
São despesas elegíveis por tipologia, as relacionadas com a aquisição de Ativos tangíveis, intangíveis e 
serviços relacionados, que contribuam diretamente para a redução de emissões de GEE através da 
diminuição do consumo de eletricidade e/ou combustíveis, conforme tabela constante no Anexo I, 
nomeadamente: 

g) Processos e tecnologias de baixo carbono; 
h) Medidas de eficiência energética; 
i) Incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia. 

 
A dotação indicativa afeta ao presente concurso é de 250 milhões de euros distribuída da seguinte forma em: 

• 150 milhões de euros para as candidaturas da modalidade A; 
• 100 milhões de euros para as candidaturas da modalidade B. 

Financiamento: 
Pagamentos intermédios até 95% 

 
 

*Fonte: Aviso n.º C11-i01.m03 

Data de Abertura: 

4 de novembro 2022 
Data de Encerramento: 

31 de janeiro 2023 
Mais informação: 

C11-i01.m03 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/11/Aviso-03.-C11.i01.2022-1.pdf?_gl=1*1o20t4m*_ga*MTY0OTIyMjQ1Ni4xNjcwODM4NTE5*_up*MQ..
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ICNF 
Campanhas de apoio à esterilização de cães e gatos de companhia 

Beneficiários: Autarquias locais, as entidades gestoras de CRO intermunicipais e as associações zoófilas   

Objetivos 

Esterilização de cães e gatos de companhia no ano de 2022. 

 
Dotação 
O montante global de apoio disponível é de 2 000 000€ 
 
Financiamento 
O limite máximo do apoio financeiro é o seguinte: 

a) 26 000 € por autarquia local ou associação zoófila legalmente constituída; 
b) 39 000 € por entidade gestora de CRO (centros de recolha oficial de animais de companhia) 

intermunicipal. 
O apoio financeiro consiste na atribuição das seguintes quantias fixas, por cada esterilização: 

• Gato macho – 20 €; 
• Cão macho – 40 €; 
• Gata – 46 €; 
• Cadela – 72 €. 

 
 
Nota: Só são elegíveis para efeitos do apoio financeiro as despesas pagas com esterilizações realizadas, através dos 
beneficiários, entre 1 de outubro de 2021 e 30 de setembro de 2022. 
 

*Fonte: Aviso n.º 3/2022 ICNF-DBEAC 

Data de Abertura: 

21 de outubro 2022 
Data de Encerramento: 

30 de novembro 2022 
Mais informação: 

3/2022 ICNF-DBEAC 

https://www.icnf.pt/api/file/doc/fd4bd426f45bea64
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ICNF 
Apoio ao Funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais Municipais 2022 

Beneficiários: Municípios 

 

Para efeitos do presente apoio, os beneficiários devem proceder ao carregamento das ações de gestão de 

combustível na base de dados do Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais (SGIF), até ao 3.º 

trimestre de 2022 (inclusive), mesmo que os valores a registar sejam nulos, ou sempre que solicitado pelo 

ICNF. 

Cumprimento das condições de elegibilidade mencionadas no ponto 2.2 do aviso de candidatura relativas a: 

• Operacionalidade do Gabinete Técnico Floresta; 

• Situação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

• Plano Operacional Municipal (POM) aprovado e inserido no iPLAN; 

• Registo atualizado das ações de gestão de combustíveis na base de dados do SGIF (Sistema de Gestão 

de Informação de Incêndios Florestais); 

• Intervenção em silvicultura preventiva e infraestruturas; 

• Outras ações e atividades desenvolvidas pelos GTF. 

Objetivos 

A Lei n.º 20/2009, de 12 de maio, que estabelece a transferência de atribuições para os municípios em 

matéria « de constituição e funcionamento dos GTF, bem como outras no domínio da prevenção e da defesa 

da floresta, determina no seu artigo 5.º a transferência anual de verbas para os municípios de dotações 

inscritas no FA, com vista a constituição e funcionamento dos GTF. 

O presente procedimento concursal encontra-se previsto no Orçamento do FUNDO AMBIENTAL (FA) para 
2022, aprovado através do Despacho n.º 3143-B/2022, de 11 de março, alterado pelo Despacho n.º 11334- 
A/2022, publicado no Diário da Republica, 2.ª série, n.º 183, de 21 de setembro. 
 
A dotação orçamental prevista do FA para 2022 corresponde a 3 858 204€. 
Os apoios ao funcionamento dos GTF serão até ao montante máximo de 13 979€, por município. 
 
Nota: Apenas são objeto de apoio financeiro os municípios cujos GTF se encontrem operacionais, total ou parcialmente, 
durante o ano de 2022 

*Fonte: Aviso n.º 2022-2021-02 

Data de Abertura: 

8 de novembro 2022 
Data de Encerramento: 

28 de novembro 
Mais informação: 

2022-2021-02 

https://www.icnf.pt/api/file/doc/0f7e5c457379ba60
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CENTRO 2020 
Investimentos Em Infraestruturas De Saúde 

Beneficiários: Municípios, mediante protocolo com o Ministério da Saúde 

 

Objetivo 
Os investimentos apoiados no âmbito deste Aviso aplicam-se a situações extraordinárias, devidamente 
identificadas e justificadas, em alinhamento com as respetivas estratégias sub- regionais NUTS III, e têm por 
objetivo assegurar a continuidade na execução dos investimentos de interesse geral e de proximidade na 
área da Saúde, designadamente ao nível de cuidados de saúde primários, através de intervenções em 
infraestruturas e equipamentos (Prioridade de Investimento (PI) 9.7/9a mencionada no artigo 244.º do 
REISE). Pretende-se colmatar as disparidades territoriais ainda existentes em matéria de acesso e da 
qualidade assistencial da rede pública de saúde, dando concretização à reforma dos Cuidados de Saúde 
Primários e de proximidade (pela reorganização dos Centros de Saúde em Unidades Funcionais, incluindo o 
reforço da rede de unidades móveis de saúde para áreas de baixa densidade), com vista à equidade no acesso 
e qualidade nos serviços prestados para satisfação  integral, a nível regional, das necessidades em saúde da 
população, aumento da qualidade de vida dos portugueses, redução das assimetrias territoriais e reforço da 
coesão territorial, num quadro de racionalização e reconfiguração de estruturas. 
 
Tipologias de intervenção  

a) Qualificação e consolidação da rede de equipamentos de saúde no âmbito dos cuidados primários, 
nomeadamente na adaptabilidade e adequabilidade das infraestruturas a um modelo de cuidados 
prestados por equipas multidisciplinares; 

b) Construção, ampliação, requalificação e apetrechamento de unidades prestadoras de cuidados de 
saúde primários, nomeadamente Unidades de Saúde Familiar (USF) e de Unidades de Cuidados 
Continuados, consolidando a rede; 

c) Adaptação de equipamentos com vista à sua conversão em USF 
 
A dotação FEDER alocada ao presente Aviso é de 5 000 000 euros, de acordo com a seguinte 
distribuição: 

• Fase 1: 2 500 000 euros 

• Fase 2: 2 500 000 euros 
Caso a dotação prevista para a Fase 1 não seja esgotada, pode o remanescente reforçar a dotação prevista 
para a Fase 2. 
A Autoridade de Gestão pode reforçar a dotação prevista para a Fase 1 em função do resultado da avaliação 
de mérito das candidaturas. 
A taxa de cofinanciamento FEDER a aplicar às operações a aprovar é de 85% das despesas elegíveis. 
 

*Fonte: Aviso n.º CENTRO-I6-2022-06 

Data de Abertura: 

22 de novembro 2022 
Data de Encerramento: 

04 de julho 2023 
Mais informação: 

CENTRO-I6-2022-06 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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CENTRO 2020 
Desenvolvimento Das Infraestruturas De Formação E Ensino - Infraestruturas Educativas Para O 

Ensino Escolar (Ensino Pré-Escolar, Básico E Secundário) 
Beneficiários: Administração local 

 

Objetivo 
Os investimentos apoiados no âmbito deste Aviso aplicam-se a situações extraordinárias, devidamente 
identificadas e justificadas, em alinhamento com as respetivas estratégias sub-regionais NUTS III, e têm por 
objetivo, nos termos do artigo 36.º do RECH, assegurar a continuidade na execução dos investimentos de 
interesse geral na área da educação, que contribuam para a qualificação e modernização do parque escolar 
da Região Centro, designadamente através de intervenções em infraestruturas (Prioridade de Investimento 
(PI) 10.5/10a). 
Pretende-se dar continuidade às ações de modernização em termos de instalações de ensino do pré-escolar, 
básico e secundário, garantindo condições para um processo de ensino/aprendizagem equitativo, em 
complemento das ações de melhoria da qualidade do sistema, com vista à satisfação integral, a nível regional, 
das necessidades educativas da população, aumento da qualidade destruturas  vida dos portugueses, 
redução das assimetrias territoriais e reforço da coesão territorial, num quadro de racionalização e 
reconfiguração de estruturas. 
 
Tipologias de intervenção  

a) Intervenções na rede da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, em equipamentos que 
promovam a racionalização da rede escolar; 

b) Intervenções na rede do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e/ou ensino secundário no âmbito de 
programas específicos de intervenção em infraestruturas escolares. 

 
Condições específicas de acesso deste Aviso 
Constituem condições de acesso os projetos tratarem-se de: 

a) Infraestruturas escolares a intervencionar identificadas no Anexo 1 do Acordo Setorial 
estabelecido com a ANMP, e desde que cumpram os seguintes critérios: 

i. Escolas com necessidades de intervenção muito urgentes (Prioridade 1); 
ii. ii) Escolas com necessidades de intervenção urgentes (Prioridade 2); 
iii. iii) Escolas que, independentemente do nível de prioridade atribuído, se 
iv. encontrem em execução física.  

b) Outras infraestruturas escolares, novas ou existentes, cuja competência já era dos municípios em 
data anterior à assunção de competências previstas no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro 

 
A dotação FEDER alocada ao presente Aviso é de 30 000 000 euros, de acordo com a seguinte 
distribuição: 

• Fase 1: 10 000 000 euros 

• Fase 2: 20 000 000 euros 
Caso a dotação prevista para a Fase 1 não seja esgotada, pode o remanescente reforçar a dotação prevista 
para a Fase 2. 
A Autoridade de Gestão pode reforçar a dotação prevista para a Fase 1 em função do resultado da avaliação 
de mérito das candidaturas. 
A taxa de cofinanciamento FEDER a aplicar às operações a aprovar é de 85% das despesas elegíveis. 
 

*Fonte: Aviso n.º CENTRO-I7-2022-06 

Data de Abertura: 

22 de novembro 2022 
Data de Encerramento: 

28 de abril 2023 
Mais informação: 

CENTRO-I7-2022-06 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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Oportunidades que permanecem abertas - AVISOS NACIONAIS 

Oportunidades que permanecem abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

Compete 2020:  Sistema De Incentivos Às Empresas 
«Internacionalização Das PME» 

30 de dezembro 2022 04/SI/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 

 

https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20221021_AAC_04_2022_ProjetosConjuntosInternacionalizacao.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

