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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/


 
  

 

4 

 

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


 
  

 

5 

 

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 

O presente Aviso acompanha as melhores práticas europeias neste domínio e 

promove o cofinanciamento nacional a entidades portuguesas participantes em 

projetos europeus de I&D onde o este é assegurado exclusivamente por fontes 

nacionais. Enquadrado no programa Portugal2020, este aviso corresponde ao 

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI ID&T) que 

se destina a apoiar projetos de I&D Industrial à escala europeia. 

O objetivo é 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 copromoção, 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. 

 

A apresentação de candidaturas é efetuada via Balcão 2020, através de formulário eletrónico disponibilizado na 
plataforma do Sistema de Incentivos às empresas do PT2020, com o devido registo e autenticação na área reservada. 
 

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://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/RequestLoginAndPassword.aspx
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 

➢ CALL TOURISM 

Apresentação de Candidaturas até 15 de novembro 2021 

 A Portugal Ventures lançou, em parceria com o Turismo de Portugal 
e o Nest - Centro de Inovação do Turismo, a 4ª edição da Call Tourism 
para projetos tecnológicos e não tecnológicos no setor do Turismo.  

O foco desta edição está, contudo, na procura de projetos não 
tecnológicos que apresentem conceitos inovadores e 
diferenciadores para a oferta turística do país, que contribuam para 

o enriquecimento da experiência do turista e o reforço da competitividade de Portugal como destino turístico.  

Com esta iniciativa, pretende-se identificar projetos que contribuam para: Aumentar a competitividade da oferta turística 
do país; melhorar a experiência do turista em Portugal e Promover a eficiência das empresas do setor. 

A Portugal Ventures tem como objetivo investir entre 200 mil euros e até ao máximo de 1 milhão de euros em projetos 
Não Tecnológicos e Tecnológicos no setor do Turismo. 

Candidaturas deverão ser efetuadas através da plataforma Portugal Ventures                                                          

 

➢ 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 22/2021, de 10 de agosto, a Linha é reforçada em 10 milhões de euros, passando a dotação 
global a ser de 150 milhões de euros, mantendo-se o previsto no Despacho Normativo n.º 12/2021, de 27 de abril quanto 
ao alargamento de CAE abrangidos por este apoio, nomeadamente as atividades de transporte terrestre que demonstrem 
ser maioritariamente destinadas ao turismo. 

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 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://submission.portugalventures.pt/Submission/
https://dre.pt/application/conteudo/169354255
https://dre.pt/application/conteudo/162166474
https://acesso.turismodeportugal.pt/portal/login?resource_url=https%3A%2F%2Finvestimento.turismodeportugal.pt%252FSGPI2_PROMOTER%252F_Default.aspx
https://www.portugalventures.pt/calls/call-tourism/
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


 
  

 

7 

 

 

DESENVOLVIMENTO RURAL | PDR 2020 

 

➢ OPERAÇÃO 20.2.4 - OBSERVAÇÃO DA AGRICULTURA E DOS TERRITÓRIOS RURAIS (6º 

ANÚNCIO) 

Apresentação de Candidaturas até 19 de novembro 2021 

O Aviso tem em vista a capitalização da informação e resultados de projetos nos temas prioritários referidos, bem como 

a elaboração e divulgação de boas práticas agrícolas e a transferência de conhecimento técnico, económico ou 

organizacional aos setores agrícola, agroalimentar, florestal ou desenvolvimento rural. 

As candidaturas devem prosseguir os seguintes objetivos:  

• Contribuir para a boa aplicação, acompanhamento e avaliação das medidas de política de desenvolvimento 

rural; 

• Promover a participação e o trabalho conjunto entre os agentes do desenvolvimento rural; e 

• Transferir boas práticas e novos conhecimentos para qualificar a intervenção dos 

A área geográfica elegível correspondente ao território de Portugal Continental. 

A dotação orçamental do apoio a conceder no âmbito do presente concurso é de 1.5 M€. 

Mais informações sobre o aviso AQUI 

 

Fonte: PDR 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info 

http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas
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Fundo Ambiental 
2ª FASE PROGRAMA DE APOIO EDIFÍCIOS +SUSTENTÁVEIS |AVISO DE CONCURSO N.º 

01/C13-I01/2021 

Apresentação de Candidaturas até 30 de novembro 2021 

O Programa enquadra-se na iniciativa Europeia “Vaga de Renovação”, 

especialmente dedicada à renovação dos edifícios e que visa abordar as 

atuais baixas taxas de renovação em toda a UE. 

A dotação global da 2ª Fase do Programa de Apoio a Edifícios Mais 

Sustentáveis é de 30.000.000€ (trinta milhões de euros). 

A 2.ª fase do Programa visa uma continuidade, assumindo características idênticas e incorporando algumas melhorias 

face à 1ª fase. Esta 2.ª fase insere-se no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que identifica a aposta na 

eficiência energética dos edifícios como uma prioridade para a recuperação económica alinhada com a transição 

climática, de acordo com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu. 

Cada candidato está limitado a um incentivo total máximo de: 

• 7.500€ (sete mil e quinhentos euros), por edifício unifamiliar ou fração autónoma; 

• 15.000€ (quinze mil euros) no caso particular de edifício multifamiliar (prédio) em propriedade total. 

A apresentação de candidaturas é feita através de formulário eletrónico disponível no sítio web. 

 

Consulte o regulamento AQUI 

Fonte: 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. 

info 

info 

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/paes-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/apoios-prr/paes-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/apoios-prr/paes-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/ficheiros/paes-fase-ii.aspx
https://dre.pt/application/conteudo/158872587
https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/paes-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/apoios-prr/paes-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/apoios-prr/paes-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/apoios-prr/paes-2021.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2021/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/incentivo-pela-introducao-no-consumo-de-veiculos-de-baixas-emissoes-2021.aspx
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Sistemas de Incentivos Comunitários      
 

HORIZONTE EUROPA - EIE SCALEUP WOMEN TECH EU 

Período de Candidatura: até 10 de novembro 2021 

 

O aviso Women TechEU está aberto a mulheres na 
gestão de topo de start-ups deeptech (CEO, CTO ou 
equivalente), estabelecidas num país membro da UE ou 
associado, e fundadas há mais de 6 meses, aquando da 
submissão da candidatura. 

 

A iniciativa beneficiará as empreendedoras selecionadas 
com: 

▪ Financiamento fixo de 75 000 € para desenvolvimento do modelo de negócio, plano de negócio e estratégia de 
expansão, procura de parceiros e investidores, validação do mercado, etc. 

▪ Mentoria e coaching através do “Women Leadership Programme”, no âmbito dos Business Acceleration Services 
(BAS) do EIC, incluindo eventos de pitching e networking. 

▪ Possibilidade de participação nas atividades organizadas pelo InvestEU e pela Enterprise Europe Network (EEN) 

A candidatura será submetida online (máx. 10 pág), incluindo a descrição do plano de negócios, a estratégia de 
crescimento contemplando a inclusão social e de género, bem como as atividades planeadas nos próximos 5 anos. Deve 
ser incluído um vídeo breve com um pitch da empresa pela empreendedora. Para mais informações sobre a call aberta 
consultar aqui. 

Fonte: HorizonEurope (Funding & tender opportunities) 

 

PROGRAMA EUREKA 

➢ CELTIC AUTUMN CALL (TELECOMUNICATIONS AND ICT  ) 

Candidaturas até 22 de novembro 2021 

O cluster da rede eureka CELTIC- NEXT 

encontra-se com candidaturas abertas para 

projetos que contribuam para um mundo 

sustentável e para a sociedade digital.  
Destinado a projetos no âmbito das tecnologias 

de informação, baseados em novas redes de comunicação de alto desempenho, que apoiem aplicações ricas em dados e 

serviços avançados. Os principais focos deste Cluster são as aplicações de conetividade e os serviços dedicados a setores 

verticais como conteúdo (vídeo, jogos), saúde digital, cidades inteligentes, agricultura, mobilidade, energia, automóvel, 

comércio eletrónico e indústria 4.0 / manufatura / logística. 

Participações para empresas e centros de investigação nacionais em consórcios. As entidades que se candidatem ao 

CELTIC Autumn Call podem ter acesso a financiamento público nacional para o seu projeto de I&D. 

 

Para mais informações sobre a call aberta consultar aqui. 

 

 

 

info 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;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=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;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=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;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=topicSearchTablePageState
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en
https://www.celticnext.eu/call-information/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;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=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;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=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;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=topicSearchTablePageState
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➢ ITEA4 (SOFTWARE INNOVATION) 

Candidaturas até 16 de novembro 2021 

O cluster da rede eureka ITEA4 encontra-se com candidaturas 

abertas para projetos em inovação de software, permite que 

uma grande comunidade internacional de grandes indústrias, 

PMEs, start-ups, universidades, colaborem em projetos 

financiados e que transformem ideias inovadoras em novos 

negócios, empregos, crescimento econômico e benefícios para sociedade. Destinado a projetos no âmbito da 

digitalização, como mobilidade inteligente, saúde, cidades inteligentes e energia, manufatura, engenharia de proteção e 

segurança. O ITEA4 alavanca importantes campos da tecnologia como inteligência artificial, big data, simulação e 

computação de alto desempenho em aplicações de negócios concretos. 

Para mais informações sobre a call aberta consultar 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. 

 

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. 

 

Para mais informações aceda AQUI 

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

 

 

 

 

 

https://itea4.org/current-call.html
https://ecscollaborationtool.eu/
https://eureka-xecs.com/call-process/
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/
https://www.eurekanetwork.org/countries/portugal/
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Empreendedorismo & Emprego 
 

EUSPA LANÇA CONCURSO #MYEUSPACE, MAIS ESPAÇO PARA A INOVAÇÃO E OS 

EMPRESÁRIOS DA EU 

Candidaturas até 15 de novembro de 2021 
 

Alicerçando-se no êxito dos concursos anteriores e com um âmbito de atividades 

ampliado, a Agência da União Europeia para o Programa Espacial (EUSPA) anunciou o 

lançamento do concurso #myEUspace. A maior disponibilidade de dados e serviços 

baseados no espaço e a evolução das tecnologias móveis e informáticas estão a subir a 

fasquia da inovação, permitindo o desenvolvimento de aplicações mais ambiciosas que 

dependem do posicionamento exato do Galileo, em conjugação com os dados de 

observação da Terra gerados pelo Copernicus, explorando simultaneamente novas 

oportunidades oferecidas pelas tecnologias quânticas.  

 

Com prémios no valor total de um milhão de euros, o concurso #myEUspace — que faz parte da iniciativa Cassini da 

Comissão Europeia — centra-se nos dados e serviços espaciais da UE e no modo como a integração e a fusão de dados 

dos serviços permitirão concretizar (e comercializar) soluções espaciais inovadoras, capazes de responder a necessidades 

sociais emergentes e de servir vários domínios, desde a mobilidade inteligente e a agricultura até à produção e consumo 

sustentáveis, passando por cidades inteligentes, saúde e lazer, entre outros. Os inovadores de todas as disciplinas e 

mercados estão, assim, convidados a aproveitar o potencial dos serviços e dados do programa espacial da UE para 

implantar soluções que vão de aplicações móveis a aplicações baseadas em hardware, como, por exemplo, dispositivos 

usáveis, soluções de rastreio de ativos, drones, robótica, etc.  

 

Mais informação acerca do concurso disponível AQUI 
 

ECTT E-COMMERCE AWARDS 2021  

Candidaturas entre 6 de outubro a 1 de novembro de 2021. 

 
Chegaram os CTT e-Commerce Awards, que tem como objetivo 

valorizar e promover as melhores práticas do comércio eletrónico, 

bem como ferramentas e modelos de negócios digitais. Através 

deste concurso pretende-se promover as melhores práticas do 

comércio eletrónico em Portugal e modelos de negócios digitais 

com valor para as pessoas e para a comunidade.  

As categorias em concurso são: 

Site e-Commerce | App e-Commerce | Iniciativa e-Commerce PME | Iniciativa e-Commerce Green | Iniciativa 

Comércio Local | Startup - Inovação em Logistics, Delivery and Returns no e-Commerce | Startup - Inovação 

em Pagamentos no e-Commerce | Startup - Inovação em Marketing Digital no e-Commerce 

 

Para cada categoria poderão ser nomeados um máximo de 3 finalistas, dos quais resultarão um vencedor e duas menções 

honrosas. Prémios a atribuir aos finalistas: 

• Vencedor de cada categoria – Troféu CTT e-Commerce Award;  

• Menções Honrosas de cada categoria – Diploma.  

 

Todos os finalistas - Selo digital que poderá ser utilizado nas plataformas de comunicação físicas e digitais. 

 

 

https://www.euspa.europa.eu/myeuspacecompetition
https://ec.europa.eu/portugal/news/my-euspace-competition_pt
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Regulamento do concurso disponível 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. 

O registo é gratuito. Efetue AQUI o seu registo. 

           

Oportunidades de Negócio/Cooperação:  

▪ Fabrico de sistema de limpeza para carrinhos de compras através do método de 

esterilização UV. 

Empresa de engenharia alemã desenvolveu um novo sistema de limpeza 

portátil para deixar os carrinhos de compras sem germes por meio do 

método de esterilização UV. Este sistema funciona automaticamente e 

atinge os padrões de higiene exigidos pelas restrições da pandemia. O 

protótipo foi testado, todos os direitos foram patenteados e a empresa 

procura parceiros de fabrico. 

Mais oportunidades de negócio AQUI 

 

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. 

 

https://www.ctt.pt/application/themes/pdfs/grupo-ctt/ctt%20e-commerce%20awards%20-%20regulamento_30092021%20-ct.pdf?language_...
https://www.een-portugal.pt/Paginas/Registo.aspx
https://www.een-portugal.pt/servicos/Lists/Oportunidades%20de%20NegcioCooperao/Redee.aspx
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.ctt.pt/ecommerceawards
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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 
 

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; 

• 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://www.bpfomento.pt/fotos/produtos_documentos/20210930_documento_divulgacao_retomar_7664021006156ce85c9bbc.pdf
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
https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/linhas-de-garantia/
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LEGISLAÇÃO 2021 
. 

Portaria n.º 204/2021 

Quarta alteração à Portaria n.º 18/2015, de 2 de fevereiro, que estabelece o regime de aplicação da ação 6.1, «Seguros», 
da medida 6, «Gestão do Risco e Restabelecimento do Potencial Produtivo», do Programa de Desenvolvimento Rural do 
Continente. 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS 2021 
 

EM NOVEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Summit Lisbon 2021online 

1 a 4 de novembro 2021 

Local: Lisboa 

 
 

 

 

32.º Congresso Nacional da 

Hotelaria e Turismoonline 

11 a 13 novembro 2021 

Local: Albufeira 

 
 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/172481666/details/maximized?serie=I&day=2021-10-07&date=2021-10-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66384005/details/normal?l=1
https://websummit.com/
https://congresso.hoteis-portugal.pt/
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AUTOMECHANIKA Dubai 

Representers PT/AEP, AQUI 

Messe Frankfurt Middle East 

14 a 16 de dezembro 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM DEZEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMAAC - Leadership Master 

Academy / A Liderança Inspiradora 

Local: Lisboa 

6 de novembro 2021 

 
 

 

https://www.aeportugal.pt/pt/eventos/participacao-portuguesa-na-feira-automechanika-dubai/
https://automechanika-dubai.ae.messefrankfurt.com/dubai/en.html
https://www.eventbrite.pt/e/registo-lemaac-leadership-master-academy-a-lideranca-inspiradora-94627486359?aff=ebdssbdestsearch

