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FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DA ECONOMIA CIRCULAR 

 

Horizonte Europa e outros programar europeus  

O Horizonte Europa é um dos vários programas europeus reconhecidos por financiarem e 

facilitarem a implementação de projetos e iniciativas no âmbito da Economia Circular. 

Ao aceder ao link  https://www.euro-access.eu/?part=searchFund observa-se uma ferramenta 
de pesquisa, que facilita este processo.  

Nesta ferramenta são inseridas informações como o tipo de entidade, o país de origem desta 
entidade, a temática do projeto, o tipo de financiamento, havendo ainda um espaço para 
palavras-chave.  

 

Após inserir estas informações na ferramenta de pesquisa, a página exibe uma listagem de 

opções, que correspondem às oportunidades de financiamento disponíveis no momento da 

consulta. Na imagem seguinte pode observar-se um exemplo desta listagem.  

 

 

  

https://www.euro-access.eu/?part=searchFund
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Plano de Recuperação e Resiliência  

Enquadrado no Plano de Recuperação e Resiliência, está previsto o financiamento de medidas 

no âmbito da Economia Circular.  

O link https://recuperarportugal.gov.pt/candidaturas-prr/ disponibiliza uma ferramenta 

destinada à procura de possibilidades de financiamento.  

Ao aceder ao link mencionado, os utilizadores podem selecionar uma componente, dentro das 

quais existe a opção “transição climática” onde se enquadram os projetos relacionados com 

Economia Circular. 

 

Seguidamente, pode ser especificado o tipo do beneficiário do projeto, sendo possível a procura 

pelos avisos abertos com candidaturas abertas.  

Após preencher os dados na ferramenta de pesquisa, a página exibe uma listagem de opções, 

que correspondem às oportunidades de financiamento disponíveis no momento da consulta. Na 

imagem seguinte pode observar-se um exemplo desta listagem.  
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Calls do Programa LIFE 

O Programa LIFE é um dos vários programas europeus reconhecidos por financiarem e 

facilitarem a implementação de projetos e iniciativas no âmbito da Economia Circular. 

Ao aceder aos links disponíveis ( Link1 e Link2) poderá consultar as calls do Programa LIFE. 

As calls podem ser consultadas de acordo com os diferentes subprogramas adjacentes ao LIFE: 
natureza e biodiversidade; economia circular e qualidade de vida; mitigação e adaptação às 
alterações climáticas; e transição para as energias limpas. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;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://life.apambiente.pt/content/calls-avisos

