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HORIZONTE EUROPA  
Soluções sistémicas circulares da Iniciativa Cidades e Regiões Circulares (CCRI) 

Beneficiários: Exemplos de atores relevantes: administrações públicas (autoridades nacionais/regionais/locais) e 
serviços públicos (empresas públicas/privadas); serviços e indústrias do setor privado, incluindo start-ups e pequenas 
e médias empresas (PMEs); infraestruturas de investigação, comunidades científicas e inovadoras, incluindo 
incubadoras e aceleradoras; intermediários financeiros com foco no impacto ambiental e social; capitalistas de risco e 
anjos de negócios; sociedade civil, incluindo os cidadãos; e organizações não governamentais e filantrópicas. 

 
Objetivo 
Desenvolvimento de soluções para implementar o Pacto Ecológico Europeu, o Plano de Ação para Economia 
Circular da UE (CEAP) e a estratégia de bioeconomia.  
Apoiar a transição para uma economia circular sustentável, regenerativa, inclusiva e justa à escala local e 
regional em todas as regiões da Europa, impulsionando a cooperação inter-regional e transfronteiriça. 
As propostas financiadas farão parte dos projetos de demonstração para a implementação da Iniciativa 
Cidades e Regiões Circulares da Comissão Europeia (CCRI). Espera-se que as propostas forneçam aos 
decisores políticos, investidores públicos e privados e comunidades locais exemplos concretos e 
demonstrados de soluções sistémicas circulares. 
 
Tipologias de intervenção  
Projeto de demonstração para implantar uma economia circular e neutra em termos climáticos em escala 
urbana e/ou regional, envolvendo as principais partes interessadas e, idealmente, abordando mais do que 
uma cadeia de valor do produto. Espera-se que as propostas implementem e demonstrem soluções 
sistémicas circulares em larga escala para a implementação da economia circular (incluindo a bioeconomia 
circular) em cidades e regiões ou nos seus agrupamentos. Devem fazer parte da implementação da Iniciativa 
Circular das Cidades e Regiões da Comissão Europeia (CCRI) e devem ser realizadas em estreita coordenação 
e cooperação com o Gabinete de Coordenação e Apoio do CCRI (CCRI-CSO). 
 
Mais especificamente, as propostas devem contribuir para um ou mais dos seguintes impactos: 

• Transições regionais, rurais, locais/urbanas e baseadas no consumidor aceleradas; 

• Sustentabilidade industrial europeia, competitividade e independência de recursos fortalecidos; 

• Cadeias de valor inovadoras e sustentáveis desenvolvidas nos setores de base biológica; 

• Os benefícios para os consumidores e cidadãos, incluindo os das zonas rurais, melhorados; 

• A multifuncionalidade e a gestão das florestas na Europa salvaguardadas; 

• Potencial de recursos biológicos marinhos e de água doce e biotecnologia azul ampliado. 
 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Soluções sistémicas circulares da 
Iniciativa Cidades e Regiões 

Circulares (CCRI) 

HORIZON-CL6-
2023-CircBio-02 

22 de dezembro 2022 
1ª fase - 28 de março 2023 

2ª fase - 26 de setembro 2023 

Dotação no ano de 2023:  8 000 000 € 

 
Mais informações Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-startupeu-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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POAT 
Planos de ação de base territorial – Investimentos Territoriais Integrados CIM/AM & 

Investimentos Territoriais Integrados Temáticos ou Funcionais 
Beneficiários: Áreas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais, bem como entidades responsáveis pela execução 
dos 3 ITI Temáticos ou Funcionais previstos nos textos dos Programas Regionais do Centro, Alentejo e Algarve. 

 

Objetivo 

• Apoiar as atividades das Áreas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais de Portugal 
Continental, respeitantes ao planeamento de políticas públicas no âmbito do seu território de 
intervenção, visando a definição de planos de ação para a contratualização dos ITI previstos no 
Acordo de Parceria Portugal 2030 e nos textos de cada um dos Programas Regionais; 

• Apoiar as atividades das entidades responsáveis pelo planeamento e implementação de medidas 
com vista à dinamização económica e social de territórios específicos, em torno de desafios ou 
recursos específicos, visando a definição de planos de ação para a contratualização dos três ITI 
temáticos ou funcionais previstos no Acordo de Parceria Portugal 2030 e nos textos dos Programas 
Regionais respetivos (Programa Regional do Centro, Programa Regional do Alentejo e Programa 
Regional do Algarve. 

 
Tipologias de intervenção  

• Garantir o funcionamento eficiente dos sistemas e estruturas de coordenação, gestão, monitorização 
e avaliação / estudos e avaliações. 

 
Ações Elegíveis  

• Consultoria de apoio à realização de atividades necessárias à definição dos planos de ação para a 
contratualização dos ITI previstos no Acordo de Parceria Portugal 2030 e nos textos de cada um dos 
Programas Regionais. 

• Outras iniciativas necessárias ao desenvolvimento dos planos de ação, nomeadamente, reuniões, 
workshops e outras similares 

 
A dotação FEDER máxima a alocar ao presente aviso é de 2 080 000 €, sendo uma taxa de cofinanciamento 
máxima a aplicar é de 80%. 
 
Nota:  
No caso das Áreas Metropolitanas e das Comunidades Intermunicipais, os Planos de Ação devem concentrar-se nas medidas de 
política elegíveis e que os atores territoriais consideram ser mais relevantes para a mobilização dos Fundos da Política de Coesão, 
identificando a situação de partida e os resultados que se esperam atingir com o apoio dos Fundos. 
Estes planos de ação são estruturados em torno dos 3 eixos: Provisão de Serviços de Interesse Geral; reabilitação e regeneração 
urbana; e valorização dos ativos territoriais. 
Todos os Planos de Ação a desenvolver têm de conter, pelo menos, os seguintes elementos: 

• Identificação dos objetivos estratégicos, objetivos específicos, tipologias de intervenção e das tipologias de operação a 
mobilizar no quadro do Plano de Ação e respetivo plano de financiamento;  

• Indicadores de realização e resultado a mobilizar e respetivas metas intermédias e finais, para a monitorização e 
acompanhamento do Plano de Ação;  

• Outras questões de contratualização (e.g. calendarização);  

• Descrição do envolvimento dos parceiros na elaboração e execução do plano, incluindo o modelo de governação do 
instrumento territorial;  

• Resumo do Plano em língua portuguesa e em língua inglesa. 

*Fonte: Aviso n.º POAT-77-2022-08 

Data de Abertura: 

19 de dezembro 2022 
Data de Encerramento: 

31 de janeiro 2023 
Mais informação: 

POAT-77-2022-08 

https://portugal2020.pt/candidaturas/
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Oportunidades que permanecem abertas - AVISOS NACIONAIS 

Oportunidades que permanecem abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

Centro 2020:  
Investimentos Em Infraestruturas De Saúde 

04 de julho 2023 CENTRO-I6-2022-06 

Centro 2020:  
Desenvolvimento Das Infraestruturas De Formação 
E Ensino - Infraestruturas Educativas Para O Ensino 
Escolar (Ensino Pré-Escolar, Básico E Secundário) 

28 de abril 2023 CENTRO-I7-2022-06 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Processos e tecnologias de baixo carbono na 
indústria 

31 de janeiro 2023 C11-i01.m01 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Adoção de medidas de eficiência energética na 
indústria 

31 de janeiro 2023 C11-i01.m02 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Incorporação de energia de fonte renovável e 
armazenamento de energia 

31 de janeiro 2023 C11-i01.m03 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Vouchers Para Startups - Novos Produtos Verdes E 
Digitais 

Até 30 de setembro de 
2025 

10/C16-i02/2022 

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 

 

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/2022/11/Aviso-03.-C11.i01.2022-1.pdf?_gl=1*1o20t4m*_ga*MTY0OTIyMjQ1Ni4xNjcwODM4NTE5*_up*MQ..
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/11/Aviso-03.-C11.i01.2022-1.pdf?_gl=1*1o20t4m*_ga*MTY0OTIyMjQ1Ni4xNjcwODM4NTE5*_up*MQ..
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/11/Aviso-03.-C11.i01.2022-1.pdf?_gl=1*1o20t4m*_ga*MTY0OTIyMjQ1Ni4xNjcwODM4NTE5*_up*MQ..
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..
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

