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PRR- Plano de Recuperação e Resiliência  
 

PRR – PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA |DIMENSÕES 

O PRR reflete a ambição e adequação das respostas aos constrangimentos e desafios de Portugal face à situação 
pandémica e consequente situação económica. Trata-se de uma resposta conjunta da União Europeia a uma crise sem 
precedentes.  

O PRR é de aplicação nacional, com um período de execução até 2026, com recursos de reformas e investimentos que 
totalizam 16.644 milhões de euros, distribuídos por 13.944 milhões de euros de subvenções (84% do total) e 2.700 
milhões de empréstimos (16%)   

Através do instrumento temporário de recuperação Next Generation EU, permitirá ao país retomar o crescimento 
económico sustentado, reforçando assim o objetivo de convergência com a Europa ao longo da próxima década, 
respondendo também aos desafios da transição para uma sociedade mais ecológica e digital.  

CONSTITUINDO 3 DIMENSÕES FUNDAMENTAIS: 

Resiliência: 

 
Transição Climática 

 
 

Transição Digital: 

 
 

Recuperar Portugal’ é o nome do novo site, recentemente lançado, com toda a informação sobre o PRR - Plano de 
Recuperação e Resiliência português. 

Fonte: PRR-Recuperar Portugal 

 

info 

https://recuperarportugal.gov.pt/
https://recuperarportugal.gov.pt/
https://recuperarportugal.gov.pt/
https://recuperarportugal.gov.pt/
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COMPONENTE 5 – HIDROGÉNIO E RENOVÁVEIS |APOIO À PRODUÇÃO DE 

HIDROGÉNIO RENOVÁVEL E OUTROS GASES RENOVÁVEIS | AVISO N.º 01/C14-

I01/2021 

Período de Candidatura até 30 de dezembro 2021 

 

 

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) define um conjunto de investimentos e reformas que devem contribuir para 

as seguintes dimensões: resiliência, transição climática e transição digital. Neste contexto, a Componente 5 – 

Capitalização e Inovação Empresarial, integrada na Dimensão Resiliência, visa aumentar a competitividade e a resiliência 

da economia com base em I&D, inovação, diversificação e especialização da estrutura produtiva.  

Destacamos neste boletim, o programa “Apoio à produção de hidrogénio renovável e outros gases renováveis” 

enquadrando-se num conjunto de medidas que visam contribuir para o objetivo da neutralidade carbónica, promovendo 

a transição energética por via do apoio às energias renováveis, com grande enfoque na produção de hidrogénio e outros 

gases de origem renovável.  

Este, está enquadrado no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de Portugal, estando enquadrado no investimento 

TC-C14-i01 – Hidrogénio e gases renováveis incluído na Componente C14 – “Hidrogénio e Renováveis”. 

Com uma dotação para a 1.ª Fase do Programa de € 62.000.000 (sessenta e dois milhões de euros).  

A taxa máxima de cofinanciamento das operações a aprovar no âmbito deste Aviso é 100%, incidindo esta sobre o total 

das despesas consideradas elegíveis. 

Candidaturas AQUI 

 

Fonte: PRR-Recuperar Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/09/2021-Aviso-AC-TC-C14-i1_VFinal.pdf
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/09/2021-Aviso-AC-TC-C14-i1_VFinal.pdf
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/gases-renovaveis.aspx
https://recuperarportugal.gov.pt/
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Sistemas de Incentivos  
 

SISTEMA DE INCENTIVOS À INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO (SI & IDT) 

➢ I&D EMPRESARIAL PROJETOS DE I&D INDUSTRIAL À ESCALA EUROPEIA  

| AVISO N.º AAC 14/SI/2021  

Período de Candidatura até 31 de dezembro 2021 

Este aviso tem o objetivo de promover e aprofundar a integração do espaço europeu de Investigação, na componente de 

inovação através de investimento público da UE e todos os seus Estados-Membro em investigação e inovação, em moldes 

que ajudem a criar uma cultura de inovação aberta para maximizar a capacidade existente nas empresas, academia e 

administração pública, para investir e tirar partido de criação de valor de forma a manter a competitividade à escala 

global. 

Dotação Orçamental:  11,85 M€. 

Estão abrangidos por este aviso os projetos com entidades participantes portuguesas, promovidos nos âmbitos das 

iniciativas europeias abaixo: 

Rede EUREKA – Projetos baseados em Clusters e projetos rede EUREKA (inclui projetos que participam em chamadas 

GLOBALSTARS e chamadas Multilaterais); Eurostars. 

Beneficiários 

Os beneficiários abrangem as Regiões NUTS II de Portugal Continental (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve) e 

incluem-se empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica e Entidades não empresariais do Sistema de 

I&D, e que se encontrem integrados em consórcio internacional. 

As taxas de financiamento relativas ao 14/SI/2021 variam consoante a tipologia dos candidatos: 

• Empresas – A taxa máxima de incentivo a atribuir é a que ficar estabelecida de acordo com o previsto no artigo 

71.º do RECI no que respeita à tipologia I&D empresas, com exceção dos investimentos na NUTS II Lisboa, em 

que a taxa máxima é de 50% 

• Entidades não empresariais do Sistema de I&I – A taxa de incentivo a aplicar é a que resultar do previsto no n.º 

3 do artigo 71.º do RECI no que respeita à modalidade projetos em co promoção, com exceção dos investimentos 

na NUTS II Lisboa, em que a taxa máxima é de 50%. Sem prejuízo destas disposições e conforme previsto no n.º 

4 do mesmo artigo, devem as ENE do SI&I, para poderem beneficiar da taxa de 75%, verificar as condições 

elencadas no Anexo C do Aviso. 

 

Fonte: COMPETE2020 

 

 

info 

https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/AAC_14_SI_2021_IDT__I&D_Industrial_%C3%A0_Escala_Europeia.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/AAC_14_SI_2021_IDT__I&D_Industrial_%C3%A0_Escala_Europeia.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/AAC_14_SI_2021_IDT__I&D_Industrial_%C3%A0_Escala_Europeia.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/AAC_14_SI_2021_IDT__I&D_Industrial_%C3%A0_Escala_Europeia.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/AAC_14_SI_2021_IDT__I&D_Industrial_%C3%A0_Escala_Europeia.pdf
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TURISMO DE PORTUGAL 

➢ TURISMO DE PORTUGAL LANÇA PLATAFORMA INVEST IN TOURISM 

O Turismo de Portugal disponibiliza uma nova plataforma que visa reforçar a competitividade internacional de um setor 
estruturante para a economia nacional, através da afirmação do país como destino de investimento. Esta, está prevista 
no Plano Reativar o Turismo | Construir o Futuro e tem como objetivos, acrescentar valor a um conjunto de atividades 
económicas ligadas ao turismo, reforçar a notoriedade internacional de produtos e serviços nacionais e a perceção de 
qualidade da Marca Portugal. Pretende, ainda, maximizar contactos com potenciais investidores, dinamizar processos de 
recrutamento de talento, divulgar oportunidades de negócio no turismo e criar ambientes favoráveis ao nascimento de 
novos negócios turísticos que permitam acelerar dinâmicas de investimento assentes em soluções inovadoras. 

A plataforma agora disponibilizada, encontra-se em português e em inglês e está organizada em quatro áreas: 

i) Portugal de relance;  
ii) Começar um negócio;  
iii) Procurar uma oportunidade; e 
iv) Opções de financiamento. 

  

 

 

 

 

 

Fonte Turismo de Portugal                                                                                                                                                                                                   

➢ PROGRAMA DE APOIO M&I PORTUGAL 2019-2021  

Este Programa de Apoio à Organização de Eventos de Interesse Turístico, define 
os termos de concessão de apoio financeiro à realização e captação de 
congressos e eventos corporativos e associativos em Portugal. 

Os beneficiários são empresas, associações ou organizações não 
governamentais detentoras dos direitos de organização de eventos ou 
espetáculos, ou que, a título de atividade principal, organizem os eventos e 
espetáculos. Bem como as secretarias regionais de turismo das regiões 

autónomas e as entidades regionais de turismo, desde que preenchidas as condições específicas. 

O principal objetivo é de potenciar a competitividade internacional de Portugal no produto estratégico de turismo de 
negócios / turismo de eventos. 

O montante do apoio está diretamente relacionado com o número de dormidas gerado por cada evento, a partir de um 
mínimo de 300 dormidas (600, se o evento se realizar na cidade Lisboa). Despacho Normativo n.º 26/2021.  

Veja AQUI o regulamento.  

Prazo das candidaturas: até 31 de dezembro de 2021, num prazo mínimo de 90 dias antes da data 
do evento. 

Fonte: Turismo de Portugal                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 

https://files.dre.pt/2s/2021/10/202000000/0001500022.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/financiamento/regulamento-programa-meetings-incentives-portugal-2019-2021.pdf
https://invest.turismodeportugal.pt/
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/programa-de-apoio-m-i-portugal-2019-2021.aspx
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➢ LINHA DE APOIO À TESOURARIA PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO TURISMO 

COVID-19 

Candidaturas apresentadas em contínuo 

A persistência da situação de pandemia e o agravamento dos seus efeitos nas 
empresas têm justificado sucessivas alterações à Linha de apoio à tesouraria 
das micro e pequenas empresas do turismo COVID-19. 

BENEFICIÁRIOS  

As micro e pequenas empresas do setor do turismo e a outras atividades 
económicas com relevo para o turismo (lista dos CAE em anexo II ao 
Despacho Normativo).  

Por Despacho Normativo n.º 25/2021, de 10 de agosto, a Linha é reforçada em 10 milhões de euros, passando a dotação 
global a ser de 160 milhões de euros.  

De referir, ainda, que esta Linha, em março de 2021, passou a prever:  

• aplicação de moratória ao início do reembolso dos empréstimos já concedidos (todos os períodos de carência 
que terminem até dia 31 de março de 2022 são prorrogados até 30 de junho de 2022) 

• aumento do valor do prémio de desempenho em 250 euros por empresa, mediante adesão ao selo Clean & Safe 
e frequência das respetivas ações de formação no decorrer do ano de 2021, num processo de preparação 
contínua para o momento da retoma. Esta alteração aplica-se a todas as candidaturas, novas e já aprovadas à 
data da publicação do Despacho Normativo n.º 8/2021, de 3 de março, mas não se aplica às candidaturas 
apresentadas após a entrada em vigor do Despacho Normativo n. º12/2021, de 27 de abril (28 de abril de 2021). 

A apresentação de candidaturas é efetuada via SGPI | Formalização de candidaturas, através de formulário eletrónico 
disponibilizado na plataforma, com o devido registo e autenticação na área reservada. 

 
Fonte: Turismo de Portugal 
 

➢ PROGRAMA PORTUGAL EVENTS  

Candidaturas até 31 de dezembro de 2023 

Programa de Apoio à Organização de Eventos de Interesse Turístico, criado pelo Despacho Normativo n.º 26/2021, de 
18 de outubro, com a dotação orçamental de 5 milhões de euros.  

Trata-se de uma medida prevista no Plano Reativar o Turismo | Construir o 
Futuro, com o objetivo de contribuir para a retoma da atividade económica, com 
os efeitos positivos daí advenientes para as empresas, para o emprego e para a 
economia nacional. 

Este apoio financeiro tem como objetivo a organização de novos eventos, cujo 
posicionamento, notoriedade e imagem internacional contribuam para a 
qualificação da experiência turística e para a adequada estruturação de produtos 
turísticos ou para o desenvolvimento da economia, a nível nacional ou regional. 

O incentivo de natureza não reembolsável corresponde a 50% do custo elegível, tendo como limites máximos, por evento, 
1 milhão de euros, no caso dos eventos de grande dimensão internacional, realizados em Portugal, e 250 mil euros, no 
caso dos eventos de dimensão relevante.  

No que respeita aos eventos associativos ou corporativos, o valor base do apoio a conceder é aferido pelo enquadramento 
do projeto num dos escalões da matriz constante no Despacho Normativo, em função do número de dormidas geradas. 

Fonte: Turismo de Portugal                                                                                                                                                                                                
 

 

Nova Atualização 

info 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
https://dre.pt/application/conteudo/172942286
https://acesso.turismodeportugal.pt/portal/login?resource_url=https%3A%2F%2Finvestimento.turismodeportugal.pt%252FSGPI2_PROMOTER%252F_Default.aspx
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho-normativo/26-2021-172942287
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho-normativo/26-2021-172942287
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/programa-portugal-events.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Investir/Financiamento/Programas_incentivos/Paginas/linha-apoio-tesouraria-microempresas-turismo-covid-19.aspx
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DESENVOLVIMENTO RURAL | PDR 2020 

 

➢ IMPLEMENTAÇÃO DO DLBC/RURAL - LEADER AD ELO - AVISO DE ABERTURA DE 

CONCURSO 

 
Tendo como principais beneficiários, os agricultores e as empresas que 

procedam à transformação primárias dos produtos agrícolas que pretendam 

modernizar a sua atividade através de investimentos que incluam a 

aquisição de equipamentos, foram abertos de dois avisos de concurso 

referente às seguintes tipologias de apoio: 

 

TIP. 1 - DLBC/RURAL - LEADER AD ELO - N.º 004 / AD ELO / 10211 / 2021 - PEQUENOS 

INVESTIMENTOS NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA.  Dotação Orçamental de 125.000,00€ 

 
Candidaturas apresentadas devem promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e produção dos agricultores, 

assim como contribuir para o processo de capacitação das empresas do sector agrícola. A tipologia de intervenção apoiar, 

respeita a investimentos agrícolas cujo custo total elegível seja igual ou superior a 100€ e inferior ou igual a 50.000,00€.  

 

Não são admissíveis investimentos na instalação de culturas permanentes regadas em terrenos adjacentes ao perímetro 

de rega de aproveitamento Hidroagrícolas, quando tenham origem de água a título precário, proveniente destes.    

 

Submissão das candidaturas até dia 21 de janeiro de 2022 (11H59m) 
 

 

TIP. 2 - DLBC/RURAL - LEADER AD ELO - N.º 006 / AD ELO / 10212 / 2021 - PEQUENOS 

INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS. Dotação orçamental de 125.000,00€ 
 

Candidaturas apresentadas devem contribuir para o processo de modernização e capacitação das empresas de 

transformação e comercialização de produtos agrícolas. A tipologia de intervenção apoiar, respeita a investimentos 

agrícolas cujo custo total elegível seja igual ou superior a 10.000,00€ e inferior ou igual a 200.000,00€.  
 

      Submissão das candidaturas até dia 28 de janeiro de 2022 (11h59m) 
 

Ambos os avisos são geridos pela AD ELO para o seu território de intervenção, abrange os seguintes concelhos: 

➢ Cantanhede (totalidade das freguesias)  
➢ Mira (totalidade das freguesias) 

➢ Mealhada (totalidade das freguesias) 

➢ Montemor-o-Velho (totalidade das freguesias) 

➢ Penacova (totalidade das freguesias) 

➢ Figueira da Foz (todas as freguesias com a exceção de Buarcos e São Julião, Tavarede e São Pedro). 

 

Para a elaboração das candidaturas é importante consultar o site da AD ELO 
 

Fonte: PRD2020 

 

 

 

 

 

 

 

info 

https://adelo.pt/index.php/dlbc-rural/dlbcrural-concursos-abertos
https://adelo.pt/index.php/dlbc-rural/dlbcrural-concursos-abertos
https://adelo.pt/index.php/dlbc-rural/dlbcrural-concursos-abertos
https://www.adelo.pt/
https://adelo.pt/index.php/dlbc-rural/dlbcrural-concursos-abertos
https://adelo.pt/index.php/dlbc-rural/dlbcrural-concursos-abertos
https://adelo.pt/index.php/dlbc-rural/dlbcrural-concursos-abertos
https://adelo.pt/index.php/dlbc-rural/dlbcrural-concursos-abertos
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Fundo Ambiental 
 

Incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos de Baixas Emissões  

Apresentação de Candidaturas até 31 de dezembro 2021 

Além de um incentivo para a introdução no consumo de veículos ligeiros elétricos, 

de veículos de duas rodas (motociclos de duas rodas e ciclomotores) elétricos, 

bicicletas elétricas passa a existir também um incentivo para a aquisição de bicicletas 

de carga e bicicletas convencionais, categoria cuja dotação é este ano reforçada. 

O atual Despacho mantém a dotação de 4M euros, destacando-se três áreas-chave de intervenção, que integram 
diferentes tipologias de apoio e beneficiários distintos: 

Ligeiro de Passageiros | Logística urbana | Mobilidade ativa ciclável e duas rodas 

Os beneficiários podem ser, pessoas coletivas, com exceção das empresas cujo ramo de atividade seja o comércio de 

veículos automóveis ligeiros, para a atribuição do incentivo pela introdução no consumo de veículos ligeiros, e das 

empresas cujo ramo de atividade seja o comércio de motociclos, para a atribuição do incentivo pela introdução no 

consumo de motociclos de duas rodas e ciclomotores elétricos, limitadas a quatro unidades de incentivo cada no caso 

dos veículos ligeiros, Bicicletas elétricas citadinas, bicicletas de carga, motas elétricas e ciclomotores elétricos e de uma 

unidade de incentivo nas bicicletas convencionais. 

Consultar aqui o Regulamento. 

 

Sistemas de Incentivos Comunitários 
 

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02-TWO-STAGE 

Está a decorrer o prazo para apresentação de candidaturas no âmbito da convocatória 

dedicada aos sistemas alimentares justos, saudáveis e ecológicos, desde a produção 

primária até o consumo, para o desenvolvimento de soluções inteligentes para o uso de 

tecnologias digitais para quintas e estruturas agrícolas de pequena e média dimensão, 

de alimentos inovadores de ecossistemas marinhos e de água doce, de abordagens 

agroecológicas para a gestão sustentável de ervas daninhas, entre outros tópicos.  

Candidaturas abertas até dia 15 de fevereiro de 2022    

 

HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01 

Candidaturas abertas para a convocatória dedicada à produção neutra em carbono, circular e digitalizada, para o apoio 

ao desenvolvimento de projetos focados em ferramentas digitais de apoio à economia circular, fluxos circulares para 

resíduos sólidos em ambiente urbano, na valorização de fluxos de CO/CO2 em produtos com valor acrescentado, na 

reparação de matéria-prima para produção de aço, entre outros tópicos. 

Candidaturas abertas até dia 30 de março de 2022     

  

info 

https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2021.aspx
https://dre.pt/application/conteudo/158872587
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2021.aspx
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;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=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2021.aspx
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;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=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01 

Está a decorrer o prazo para apresentação de candidaturas no âmbito da convocatória dedicada à promoção de uma 

indústria digitalizada, eficiente no uso de recursos e resiliente, para o desenvolvimento de projetos na área das 

tecnologias de observação da Terra para o ciclo de vida da mineração, como contributo para a autonomia da UE e a 

transição para uma economia neutra em carbono, para o desenvolvimento de soluções tecnológicas de rastreamento dos 

fluxos de matérias-primas em cadeias de fornecimento complexas, entre outros tópicos. 

Candidaturas abertas até dia 30 de março de 2022 

  

LIFE CALLS 2021  

O Programa LIFE é um instrumento financeiro comunitário que foi criado com o objetivo 

específico de contribuir para a execução, a atualização e o desenvolvimento das Políticas 

e Estratégias Europeias na área do Ambiente, através do cofinanciamento de projetos 

com valor acrescentado europeu. A versão atual, para o período 2021-2027, é orientada 

pelo Regulamento (UE) 2021/783 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril 

de 2021. O programa LIFE encontra-se dividido em dois domínios, que contêm dois 

subprogramas: i) Domínio do Ambiente ii) Domínio da Ação climática.  

Entidades elegíveis: Entidades públicas relacionadas com a Administração (local, nacional, etc.); organizações 
comerciais privadas; organizações privadas não-comerciais (ONG, etc.). 
 
Data de Prazos de Candidaturas, de acordo com o subprograma e tipo de projeto. Mais informação AQUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XECS (ELECTRONIC COMPONENTS AND SYSTEMS) 

Candidaturas até 25 de fevereiro 2022  

O cluster da rede eureka Xecs cujo lançamento será a 28 de setembro, é 

projetado especificamente para acelerar o ritmo da inovação industrial 

sustentável na comunidade de Componentes e Sistemas Eletrónicos 

(ECS). Tem como objetivo criar um ambicioso programa de colaboração 

internacional, que resultará em altos níveis de impacto social e 

econômico para todos aqueles que participam. 

Tem como destinatários o tecido industrial - Grandes Empresas, PMEs, 

Organizações de Pesquisa, Tecnologia e Universidades - os projetos da 

Xecs vão para além do estado da arte, incentivam a inovação disruptiva 

e permitem a competitividade e o crescimento sustentáveis para todos 

os envolvidos. Os participantes têm também à sua disposição uma 

ferramenta de conetividade exclusiva da XECS a plataforma ECS Collaboration Tool, que fornece uma rede de network 

para criação de propostas a projetos inovadores e procura de potenciais parceiros para realização de consórcios. 

Para mais informações sobre a call aberta consultar aqui. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32021R0783
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en#ecl-inpage-1774
https://ecscollaborationtool.eu/
https://eureka-xecs.com/call-process/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;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=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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CALL ABERTA PARA APLICAÇÕES DE PROJETOS DE REDE 

Candidaturas até 31 de dezembro 2025 

Aceda a financiamento nacional para seus projetos internacionais de 

P&D colaborativos usando um simples programa flexível. 

Para obter mais informações sobre o programa e informações de 

financiamento nacional, critérios de elegibilidade e etapas adicionais de 

aplicação, visite a página de projetos da Rede. 

 

Consulte a plataforma de projetos de rede Eureka | Em seu país (eurekanetwork.org)  

 

 

Empreendedorismo & Emprego 
  

PRÉMIO FLORESTA E SUSTENTABILIDADE - 3ª EDIÇÃO - 2020/21 

Candidaturas até 31 de dezembro 2021 

O Prémio Floresta e Sustentabilidade é uma iniciativa bienal da CELPA – 

Associação da Indústria Papeleira, em parceria com o Correio da Manhã e o 

Jornal de Negócios, e com o patrocínio do Ministério da Economia e da Transição 

Digital. 

O Prémio Floresta e Sustentabilidade vai continuar a distinguir e a premiar as 

melhores práticas de sustentabilidade do setor e aprofundar o debate sobre a 

fileira florestal neste momento de pandemia. 

A este prémio, poderão candidatar-se entidades públicas e privadas, designadamente: empresas, organizações 

governamentais e não-governamentais, autarquias, escolas, entre outros, que desenvolvam a sua atividade em território 

nacional, em áreas diretas ou indiretamente relacionadas com atividades florestais, educação, investigação, 

associativismo, etc.  

No âmbito do Prémio Floresta e Sustentabilidade serão atribuídos prémios em quatro grandes categorias:  

• Gestão e Economia da Floresta; 

• Floresta e Comunidade;  

• Inovação e Ciência; e  

• A Escola e a Floresta. 

Regulamento AQUI                                                                                                                                                             

 

https://www.eurekanetwork.org/countries/portugal/
https://cofinaeventos.com/premioflorestasustentabilidade/wp-content/uploads/sites/45/2021/06/Regulamento-3%C2%AA-edi%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://cofinaeventos.com/premioflorestasustentabilidade/
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/
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CONCURSO DE IDEIAS ATIRA-TE AO MAR 

Candidaturas até 28 de fevereiro de 2022 

A Universidade de Coimbra, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra, o Instituto Hidrográfico, a Comunidade Intermunicipal da Região de 

Coimbra, o Fórum Oceano e a StartUp Portugal promovem o concurso ATIRA-

TE AO MAR. Este visa desafiar os jovens a desenvolver ideias de negócio criativas e inovadoras, no âmbito do 

empreendedorismo para a Economia Azul, incentivando o espírito crítico e a imaginação dos jovens, e fornecendo uma 

oportunidade para uma aproximação às exigências da realidade do mercado de trabalho. 

No seguimento deste concurso foram lançadas duas edições em simultâneo: Edição Ensino Secundário e Edição Ensino 

Superior.  

Os participantes, de forma individual ou em grupo, habilitam-se a ganhar a oportunidade de ver a sua ideia desenvolvida 

através de incubação virtual e/ou mentoria, numa oferta da StartUp Portugal. Mais informações disponíveis no 

regulamento do concurso.  

Regulamentos ENSINO SECUNDÁRIO AQUI   / ENSINO SUPERIOR AQUI    

CREATIVE TOURISM AWARDS 

Candidaturas até 25 de dezembro de 2021 

Creative Tourism Network® organiza a edição 2021 dos Creative Tourism 
Awards no âmbito do Ano da Economia Criativa para o Desenvolvimento 

Sustentável. Estes Prémios têm como objetivo premiar anualmente empresas, 
projetos e destinos que, em todas as partes do mundo, se comprometam com o 
turismo criativo e laranja, para satisfazer a crescente procura de viajantes em 

busca de experiências autênticas e criativas, criando uma cadeia de valor para o território. 

As candidaturas abrangem as seguintes categorias: 

• Melhor estratégia para o desenvolvimento do turismo criativo 

• Melhor destino criativo 

• Melhor agência de viagens criativas / operadores turísticos 

• Melhor acomodação criativa (hospitalidade) 

• Melhores experiências criativas 

Reconhecida internacionalmente pela sua atuação em prol de um turismo mais inovador e sustentável, a Creative 
Tourism Network® trabalha com um painel de conceituados especialistas para determinar e garantir o respeito das 
Boas Práticas no Turismo Criativo. 

O júri internacional premiará a criatividade, autenticidade e sustentabilidade.  

CONCURSO “SANTA CASA CHALLENGE” 

Candidaturas até 27 de fevereiro de 2022 

Estão abertas as candidaturas para a 7ª Edição do “Santa Casa Challenge”, um 
concurso promovido pelo Departamento de Empreendedorismo e Economia 
Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), e que vai premiar 
soluções tecnológicas inovadoras que deem origem a dispositivos, aplicativos, 
conteúdos digitais, serviços web ou de comunicação. O prémio é de 15 mil euros 
para o primeiro classificado, incubação na Casa do Impacto e acesso à próxima 

edição da Web Summit, em 2022.  

http://www.creativetourismnetwork.org/presentation-awards/?lang=pt-pt
https://startupportugal.com/
https://d3e6cec1-1e2d-47f0-a0e8-74a261442cff.filesusr.com/ugd/2dc0b3_7576eb2108734ef6a36c3beb54ca1937.pdf?index=true
https://d3e6cec1-1e2d-47f0-a0e8-74a261442cff.filesusr.com/ugd/2dc0b3_29091a3436bf468a8c52fecb431f133a.pdf?index=true
http://www.creativetourismnetwork.org/?lang=pt-pt
http://www.creativetourismnetwork.org/awards/?lang=pt-pt
http://www.creativetourismnetwork.org/awards/?lang=pt-pt
http://www.creativetourismnetwork.org/awards/?lang=pt-pt
https://casadoimpacto.scml.pt/
https://infouoceano.wixsite.com/univoceano/concurso-atira-te-ao-mar
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Este desafio pretende complementar os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no intuito de dar 
resposta às rápidas alterações que se avizinham com a emergência climática: 

• ODS 4 – Educação de Qualidade 

• ODS 8 – Trabalho digno e crescimento económico 

• ODS 13 – Ação Climática 

Candidatura AQUI 

OPORTUNIDADES PARA A SUA EMPRESA 
ENTERPRISE EUROPE NETWORK PORTUGAL 

O principal objetivo da EEN-PORTUGAL é ajudar as empresas portuguesas, 
particularmente as pequenas e médias empresas e startups, a tornarem-se mais 
inovadoras e competitivas em mercados internacionais, disponibilizando-lhes 
informação estratégica e serviços de apoio. Efetue AQUI o seu registo (Gratuito). 

Oportunidades de Negócio/Cooperação:  

• Biofertilizantes/bioestimulantes 

Empresa espanhola que fabrica e comercializa fertilizantes, biofertilizantes, bio estimulantes e melhoradores e 
estimulantes de nutrição vegetal, com mais de 35 anos de experiência no mercado agrícola e presença nos mercados 
internacionais, procura produtores de produtos à base de microbianos para melhorar a saúde e nutrição da planta. A 
empresa pretende estabelecer acordos de fabrico ou distribuição.  

 

• Desenvolvimento de um sistema de limpeza de gases de exaustão usando cerâmicas 

eletricamente condutoras e modificação de materiais cerâmicos existentes 

Empresa alemã oferece o serviço de desenvolvimento de produtos cerâmicos técnicos de acordo com os ideais do cliente. 

Para o desenvolvimento de um sistema de limpeza de gases de escape de exaustão usando cerâmicas eletricamente 

condutoras e modificação de materiais cerâmicos existentes, é procurado um parceiro da área de brasagem a alta 

temperatura para cerâmica técnica. A empresa pretende estabelecer um acordo de fabrico por subcontratação.  

 

• Fornecimento de embalagem de papel sustentável e resistente para barras de chocolates.  

Empresa holandesa socialmente responsável que fabrica chocolate, tem como missão mudar a indústria do cacau, que é 

caracterizada pelo baixo rendimento dos produtores de cacau e fraca liderança agravando a pobreza e uma variedade de 

questões ambientais e sociais, como a escravidão moderna e o trabalho infantil ilegal. A empresa procura parceiros que 

compartilhem a sua visão e tenham ideias para embalagens de papel sustentáveis, mas também robustas, para barras de 

chocolate. Pretende-se estabelecer um acordo de cooperação técnica. 

Mais oportunidades de negócio AQUI 

 

 

 

https://www.een-portugal.pt/servicos/Lists/Oportunidades%20de%20NegcioCooperao/SPDispFormBasic.aspx?ID=4580
https://www.een-portugal.pt/servicos/Lists/Oportunidades%20de%20NegcioCooperao/SPDispFormBasic.aspx?ID=4351
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ry_9sDY4yE-hvQQWypabvXNxhiItqKZFs8-xm7NcnMxUOVpIUkxLT0haSFRHT1U2OFlPMU00OEJCRC4u
https://www.een-portugal.pt/Paginas/Registo.aspx
https://www.een-portugal.pt/servicos/Lists/Oportunidades%20de%20NegcioCooperao/Redee.aspx
https://www.een-portugal.pt/servicos/Lists/Oportunidades%20de%20NegcioCooperao/SPDispFormBasic.aspx?ID=4365
http://www.creativetourismnetwork.org/presentation-awards/?lang=pt-pt
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LINHA DE APOIO À TESOURARIA 

Atribuição até 31 de dezembro 2021 

 

Foi publicada a portaria 192-A/2021 que regulamenta a linha de apoio à 

tesouraria para micro e pequenas empresas, de qualquer setor de atividade, 

que se encontrem em situação de crise empresarial. Esta linha com uma 

dotação inicial de 100 milhões de euros a atribuir até 31 de dezembro, sob 

a forma de subsídio reembolsável, será gerida pelo IAPMEI. 

O limite máximo do apoio é de 75.000 € para as pequenas empresas e de 

25.000 € para as microempresas, correspondendo a 3.000 € por cada posto 

de trabalho existente na empresa no mês imediatamente anterior à 

apresentação da candidatura, multiplicado por três. 

As empresas que recorram a esta linha de crédito assumem o compromisso de manutenção do número de postos de 

trabalho, existente a 1 de outubro de 2020, pelo período mínimo de um ano após a concessão do financiamento. Durante 

esse período também não é possível avançar com despedimentos coletivos, despedimentos por extinção do posto de 

trabalho ou despedimentos por inadaptação. As entidades beneficiárias também não poderão realizar distribuição de 

dividendos enquanto vigorar o período de carência de capital do empréstimo. 

As candidaturas podem ser apresentadas, a partir do dia 15 de setembro, através do formulário disponível no portal do 

IAPMEI.  

 

Aceda à plataforma para apresentar a candidatura AQUI. 

 
Fonte: IAPMEI 

 

LINHA DE APOIO À RECUPERAÇÃO ECONÓMICA: RETOMAR 

Montante global de garantias a emitir: 1000.000.000,00€ (Até ao limite da dotação disponível). 

Esta medida de apoio destina-se às operações de crédito em moratória de empresas viáveis, que desenvolvem atividade 

nos setores mais afetados pela pandemia de COVID-19, através de três mecanismos: i) Reestruturação da totalidade dos 

empréstimos com moratória, com aumento da maturidade das operações e período de carência, com impacto limitado 

sobre o endividamento da empresa; ii) Refinanciamento parcial da totalidade das operações de crédito com moratória, 

quando não enquadráveis na alínea anterior; iii) Empréstimo adicional aos mecanismos previstos nas alíneas anteriores 

para fazer face a necessidades de liquidez.  

Aceda à ficha de produto AQUI.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BPF 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/171308574/details/maximized?serie=I&dreId=171308572
https://linhampe.iapmei.pt/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.bpfomento.pt/fotos/produtos_documentos/20210930_documento_divulgacao_retomar_7664021006156ce85c9bbc.pdf
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/linhas-de-garantia/
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GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL  

Os Gabinetes de Inserção Profissional (GIP) são estruturas de apoio ao emprego que, em estreita cooperação com os 

serviços de emprego, suportam a atuação destes no desenvolvimento de atividades que contribuem para a inserção ou 

reinserção profissional de desempregados. 

O GIP apoia a sua empresa na procura de colaboradores, prestando diferentes níveis de serviço tendo em vista a 
satisfação da sua necessidade: 

• divulgação da sua oferta de emprego; 

• assegurar o processo de recrutamento com base no ficheiro de profissionais disponíveis; e 

• efetuar em conjunto com a sua empresa o processo de recrutamento e seleção dos seus futuros colaboradores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS INCENTIVO ATIVAR.PT E ESTÁGIOS ATIVAR.PT 

Candidaturas entre 1 de outubro e 30 de dezembro de 2021 

A medida Estágios ATIVAR.PT criada pela Portaria n.º 206/2020, de 27 de agosto e alterada e republicada pela Portaria 
n.º 122-A/2021, de 14 de junho, consiste no apoio à inserção de jovens no mercado de trabalho ou à reconversão 
profissional de desempregados, através de uma experiência prática em contexto de trabalho. 
 
O Incentivo ATIVAR.PT, criado pela Portaria n.º 207/2020, de 27 de agosto e alterada e republicada pela Portaria n.º 122-
A/2021, de 14 de junho consiste na atribuição de um apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de 
trabalho sem termo ou a termo certo, por prazo igual ou superior a 12 meses, com desempregados inscritos no IEFP, com 
a obrigação de proporcionarem formação profissional aos trabalhadores contratados. 
 
As candidaturas são efetuadas pela entidade promotora no portal iefponline, na sua área de gestão. Caso a entidade 
ainda não se encontre registada neste portal, deve efetuar previamente esse registo. 
 
Encontram-se disponíveis para consulta as fichas síntese e o regulamento de cada medida, na página do ATIVAR.PT ou no 
iefponline.  

 

 

 

 

 

 

 

Local de Funcionamento 

Câmara Municipal da Figueira da Foz 

Contatos 

Tel: 233 403 300 

Email: gip@cm-figfoz.pt 

https://dre.pt/application/file/a/141259928
https://dre.pt/application/file/a/165020614
https://dre.pt/application/file/a/165020614
https://dre.pt/application/file/a/141259929
https://dre.pt/application/file/a/165020614
https://dre.pt/application/file/a/165020614
https://www.iefp.pt/ativar.pt?tab=estagios-ativar-pt
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/apoioIncentivos/ativar-pt.jsp
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LEGISLAÇÃO 2021 

 

Portaria n.º 266/2021  

Fixa os termos e os prazos de elaboração dos planos de controlo relativos à espécie Crassostrea gigas (Thunberg, 1793), 

usada na aquicultura e vulgarmente designada por ostra-japonesa ou ostra-do-pacífico. 

Portaria n.º 268/2021  

Procede à revisão da regulamentação dos preços de transferência nas operações efetuadas entre um sujeito passivo do 

IRS ou do IRC e qualquer outra entidade, ao abrigo do artigo 63.º do Código do IRC 

Portaria n.º 269/2021  

Estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da COVID-19, aplicáveis aos programas 

operacionais no setor das frutas e produtos hortícolas e respetiva assistência financeira, regulamentados, a nível nacional. 

Portaria n.º 274/2021  

Sexta alteração da Portaria n.º 90/2013, de 28 de fevereiro, que definiu o modelo de gestão, incluindo a repartição por 

quotas, para a pesca de espadarte com palangre de superfície no Oceano Atlântico e no Mar Mediterrâneo 

Portaria n.º 262/2021 

Aprova o Regulamento do Sistema de Incentivos às Empresas «Promoção da Bioeconomia Sustentável». 

Decreto-Lei n.º 109-B/2021 

Aprova a atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida e cria uma medida excecional de compensação . 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/266-2021-174825434
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/268-2021-174969198
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/269-2021-174969199
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/274-2021-175043513
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/90-2013-259255
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/262-2021-174783529
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/109-b-2021-175595604
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EVENTOS 2022  
 

JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEVEREIRO 

  

 

 

Heimtextil 2022 
Messe Frankfurt, Ludwig-

Erhard-Anlage 1 
Frankfurt (DE) 

 

11 a 14 Janeiro 2022 

 
 

 

NORTEC 2022 
Hamburg Messeplatz 1 

Hamburgo (DE) 
 

25 a 25 Janeiro 2022 

 
 

ExpoSólidos 2022 
La Farga l'Hospitalet, 
Carrer de Barcelona 2 

 

1 a 3 Fevereiro 2022 

 
 

 

https://heimtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
https://www.nortec-hamburg.de/en/
https://exposolidos.com/

