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1 Entende-se que uma organização internacional de investigação europeia, seja uma organização internacional, cuja maioria dos membros são 
Estados Membros ou Países Associados, e cujo objectivo principal é promover a ciência e cooperação tecnológica na Europa. 

HORIZONTE EUROPA  
Demonstração de soluções de mitigação e resiliência climática em apoio à implementação das 

Missões de Adaptação às Alterações Climáticas e das Cidades 
Beneficiários: Entidades jurídicas, independentemente do seu local de estabelecimento, incluindo entidades jurídicas de 
países terceiros não associados ou organizações internacionais (incluindo organizações internacionais de investigação 
europeia1). 

Objetivo 
O objetivo deste tópico é explorar e demonstrar como operacionalizar abordagens colaborativas de mitigação 
e adaptação climática e de planeamento urbano implementando soluções de “verdes” e de renaturalização 
para regeneração, redefinição de objetivos, reabilitação e redução da poluição. Os planos cocriados devem 
estar alinhados com os princípios orientadores do European Green Deal e da iniciativa New European 
Bauhaus. 
Para este efeito, o presente aviso apoia ações de demonstração em, pelo menos, quatro cidades «líderes» 
acompanhadas de, pelo menos, quatro cidades «replicadoras», representativas de uma boa diversidade 
geográfica, climática e socioeconómica em toda a Europa e situadas cada uma num Estado-Membro ou País 
Associado diferente, onde a estrutura e o tecido urbano existentes permitam a reabilitação, regeneração, 
reaproveitamento ou reconversão de áreas, como bairros de habitação social de grande escala, bairros 
desfavorecidos, áreas negligenciadas ou abandonadas, áreas industriais abandonadas ou locais urbanos 
disfuncionais através da transição verde e da renaturalização. 
 
Resultados Esperados  

• Criação de plataformas colaborativas em cada cidade participante (como laboratórios vivos) 
representativos de estruturas de governança multiníveis e multidisciplinares e envolvendo 
autoridades locais, cidadãos, partes interessadas e atores relevantes e peritos para o co-design , teste 
e demonstração de planos cocriados de reabilitação, regeneração, reaproveitamento ou 
(re)conversão urbana, implementando abordagens de verdes e de renaturalização para promover 
cidades mais neutras em termos climáticos, resilientes, habitáveis, sustentáveis e funcionais com 
natureza, comunidades e atividades económicas prósperas. 

• Assegurar que a dimensão regional relativa à adaptação climática é devidamente contabilizada 
através do envolvimento contínuo das autoridades regionais competentes responsáveis pela 
conceção e implementação das medidas regionais de mitigação e adaptação climática para garantir 
compatibilidade e coerência escalar (cidade/região) dos planos urbanos/regionais de mitigação e 
adaptação ao clima. 

• As cidades de demonstração 'líderes', além do desenvolvimento dos planos acima mencionados, 
devem também prever e conseguir descrever o processo de implementação efetiva das intervenções 
cocriadas durante a vida do projeto. 

 
Dotação para o ano de 2023: 40 000 060€ 
Número indicativo de concessões: 4 

Código Data de Abertura Data de Encerramento 

HORIZON-MISS-2023-CLIMA-CITIES-01 10 de janeiro de 2023 27 de abril de 2023 

 

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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2 Entende-se que uma organização internacional de investigação europeia, seja uma organização internacional, cuja maioria dos membros são 
Estados Membros ou Países Associados, e cujo objectivo principal é promover a ciência e cooperação tecnológica na Europa. 

HORIZONTE EUROPA  
Ações de Investigação e Inovação para apoiar a implementação da Missão Clima Neutro e Cidades 

Inteligentes 
Beneficiários:  Entidades jurídicas, independentemente do seu local de estabelecimento, incluindo entidades jurídicas 
de países terceiros não associados ou organizações internacionais (incluindo organizações internacionais de investigação 
europeia2). 

 
Objetivo 
As propostas devem incluir conceitos coprojetados inovadores de mobilidade de passageiros e de 
mercadorias que são acordados entre autoridades públicas locais, entidades responsáveis pelo planeamento 
urbano, provedores de tecnologia e cidades, em cooperação com os usuários finais, cidadãos e outras partes 
interessadas (por exemplo, visitantes) para otimizar o desempenho, a facilidade de uso e maximizar a sua 
aceitação.  
Estas devem ser testadas e demonstradas em ambientes reais e casos de uso antes de serem replicadas.  
Devem complementar os atuais serviços de transporte público e de mercadorias, bem como de mobilidade 
ativa e de micromobilidade, bem como as opções modulares e interoperáveis de última milha, além de 
replicáveis e possíveis de implementação e adaptabilidade a diferentes tipos de cidades. Ao mesmo tempo, 
devem ajudar a identificar novos desafios, por ex. em relação à flexibilidade, privacidade e resiliência, a fim 
de estabelecer requisitos para a melhoria das tecnologias. 
 
Resultados Esperados  
Desenvolvimento, teste e demonstração de soluções inovadoras para mobilidade de pessoas e mercadorias 
explorando o potencial combinado de eletrificação, automação e conectividade.  
As propostas devem considerar e explorar as oportunidades de transferência de tecnologia e o potencial de 
sinergia com o respetivo outro domínio para cobrir totalmente a mobilidade de passageiros e mercadorias, 
embora seja possível um foco principal na mobilidade de pessoas ou mercadorias. As soluções devem ser 
baseadas em tecnologias existentes e devem satisfazer as necessidades das cidades e dos usuários, visando 
a implementação de casos-piloto no nível da cidade para garantir viabilidade, aceitação e uma integração 
perfeita de soluções de mobilidade e infraestruturas num sistema de transporte em toda a cidade.   
Cada proposta deve prever demonstrações-piloto em, pelo menos, duas cidades (cidades principais) situadas 
cada uma num Estado-Membro ou País Associado diferente. As propostas devem fornecer as evidências 
necessárias do compromisso das cidades em testar e implementar as soluções co concebidas. Para promover 
a replicabilidade e aceitação dos resultados, cada proposta também deve envolver pelo menos quatro cidades 
replicantes/seguidoras. 
 
Dotação para o ano de 2023: 50 000 040€ 
Número indicativo de concessões: 2 
 

 

Código Data de Abertura Data de Encerramento 

HORIZON-MISS-2023-CIT-01 10 de janeiro de 2023 27 de abril de 2023 

 

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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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILÊNCIA (PRR) 
Capitalização de empresas e resiliência financeira/Banco Português de Fomento/IAPMEI 

Beneficiários: Empresas legalmente constituídas à data de concretização da operação 

 

Objetivo 

• Estimular o crescimento sustentável de longo prazo da economia portuguesa, o qual terá de 
responder simultaneamente à prioridade europeia da dupla transição para uma sociedade mais 
ecológica e mais digital, sendo estas prioridades assumidas como os principais motores para a 
recuperação económica e social do conjunto da economia europeia; 

• Reduzir o défice estrutural de capitalização do tecido empresarial português; 

• Colmatar a delapidação de capitais próprios durante a crise pandémica em empresas não financeiras 
relevantes e de potencial impacto futuro significativo. 

Tipologias de investimento 
A. Instrumento disponibilizado em condições de mercado 

• Instrumentos de capital, incluindo ações ordinárias ou preferenciais, não tomando, no momento do 
investimento inicial, participações iguais ou superiores a 50% do capital social ou dos direitos de voto 
da empresa investida;  

• Instrumentos de quase-capital, incluindo obrigações convertíveis (ou outros instrumentos híbridos, 
tais como empréstimos participativos), que gerem uma rentabilidade anual mínima de 2% para 
maturidades até 5 anos (inclusive) ou de 3% para maturidades superiores a 5 anos (exclusive) 

B. Instrumento disponibilizado ao abrigo do Quadro Temporário de Auxílio Estatal ou outro que se aplique 

• Instrumentos de capital, incluindo ações ordinárias ou preferenciais, não tomando, no momento do 
investimento inicial, participações iguais ou superiores a 50% do capital social ou dos direitos de voto 
da empresa investida [em cumulação com os limites decorrentes do regime de auxílios de Estado 
aplicável à operação]; e/ou 

• Instrumentos de quase-capital, incluindo obrigações convertíveis (ou outros instrumentos híbridos, 
tais como empréstimos participativos), que gerem uma rentabilidade anual mínima de acordo com 
o previsto no Quadro Temporário do Regime de Auxílio de Estado. 

Em ambos os casos (A e B) durante a negociação terá que ser acordado um mecanismo de saída credível para 
o FdCR. 
 
A dotação deste instrumento financeiro é de até 400 M€, através de fundos do FdCR. 
O montante de investimento/financiamento do FdCR em cada empresa: até 10 M€ (excecionalmente, poderá 
ser superior a 10 M€, mas nunca superior a 100 M€. 
 
Nota:  
Com a presente republicação, altera-se o Período de Investimento previsto no ponto 8 da Ficha de Produto da Janela A do Programa 
de Recapitalização Estratégica para 30/06/2023 e republica-se a Ficha de Produto 
O prazo para apresentação de propostas vigora até decisão do BPF de encerrar o processo de aceitação de novas propostas de 
investimento. 
*Fonte: Aviso n.º 01/C05-i06.01/2022 

Data de Abertura: 

 29 de dezembro 2022 
Data de Encerramento: 

30 de junho 2023 
Mais informação: 

01/C05-i06.01/2022 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/01/20221229-Aviso-Recapitalizacao-Estrategica-Republicacao.pdf
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILÊNCIA (PRR) 
Bairros Comerciais Digitais 

Beneficiários: Promotores e Consórcios, cujos projetos respeitarem a uma Manifestação de Interesse apresentada ao 
Aviso N.º 01/C16-i02/2022 que tenha obtido a decisão de elegível: Autarquias Locais; Associações Empresariais e 
Associações de Desenvolvimento Local, desde que seja comprovada a representatividade da associação para o setor e 
área intervencionada; Empresas Municipais.     

Objetivo 
O objetivo deste concurso consiste em apoiar a digitalização de, no mínimo, 50 áreas comerciais, designadas 
«Bairros Comerciais Digitais» (BCD), situadas em centros urbanos, zonas suburbanas ou rurais. A digitalização 
dos Bairros, tendo em consideração os seus operadores económicos e institucionais, contribuirá de igual 
modo, para fomentar a atividade de empresas que atuem em zonas adjacentes. Visando otimizar a inovação, 
a gestão integrada, a coesão territorial e a sua sustentabilidade, foi aberta uma primeira fase para a receção 
de manifestações de interesse para o desenvolvimento destes projetos, por parte de entidades autárquicas 
e estruturas associativas representativas das áreas do comércio e dos serviços. Essa primeira fase possibilitou, 
nos termos do Aviso N.º 01/C16-i02/2022, a seleção de 167 manifestações de interesse, cujos promotores 
garantiram o acesso à apresentação de candidatura no âmbito do presente Aviso intentando a seleção das 
propostas que melhor contribuam para a dinamização dos setores do comércio e dos serviços. Pretende-se, 
por exemplo, melhorar a experiência de consumo pela integração de soluções digitais, bem como alavancar 
digitalmente os modelos de negócio, aumentar as competências digitais dos trabalhadores desses setores e 
estimular o empreendedorismo de base digital nas áreas do comércio e dos serviços. É neste contexto que a 
estratégia de gestão comum proposta deverá enquadrar as empresas localizadas em cada Bairro, de forma 
que integrem, corretamente, os conceitos de sinergia e partilha de responsabilidades associados ao conceito 
dos Bairros Comerciais Digitais e, ainda, os referentes à digitalização dos meios de venda, pagamento, 
logística, marketing, comunicação, informação, etc. Esta iniciativa procura valorizar a dimensão do digital, 
das tecnologias emergentes e da ciência dos dados e da ciência dos dados, colocando à disposição dos 
operadores económicos soluções que permitam aferir, por exemplo, tendências de compra, afluxos de 
clientes, sazonalidade das vendas ou outros elementos vitais à dinamização dos seus negócios e do Bairro. 
 
Tipologia de Despesas elegíveis 

• Conetividade e harmonização urbanística; 

• Oferta em plataformas eletrónicas; 

• Digitalização da experiência de consumo; 

• Integração em soluções logísticas coletivas; 

• Digitalização de infraestruturas do BCD e em áreas adjacentes; 

• Elaboração e preparação do projeto aprovado. 
 
O financiamento a atribuir é calculado com base na aplicação da taxa de 100% sobre as despesas 
consideradas elegíveis, sem prejuízo do cumprimento das regras de Auxílios de Estado. 
A dotação prevista para o presente Concurso é de 52 500 000€ para um mínimo de 50 Bairros Comerciais 
Digitais. 
 
Nota:  
O valor de cada projeto não pode ser inferior a € 50.000 ou ultrapassar os € 1.500.000. 
O presente aviso visa o desenvolvimento das manifestações de interesse consideradas como elegíveis nos termos do Aviso N.º 
01/C16-i02/2022. 
*Fonte: Aviso n.º 12/C16-i02/2023 

Data de Abertura: 

 20 de janeiro 2023 
Data de Encerramento: 

Formulário eletrónico disponível até 07 de fevereiro 
de 2023 

Submissão de candidaturas até 09 de março de 2023 

Mais informação: 

12/C16-i02/2023 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2023/01/PRR_Publicacao_Aviso_12-C16-i02-2023_Bairros-Comerciais-Digitais_20_01_2023.pdf
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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:  
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 

 
Oportunidades que permanecem abertas – HORIZONTE 2020 

Oportunidades que permanecem abertas Datas de Encerramento 

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

1ª fase - 28 de março 2023 
2ª fase - 26 de setembro 2023 

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/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

