
EEA GRANTS | Portugal 
Unidade Nacional de Gestão  

Ponto Focal Nacional 

Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu  



Enquadramento  

Através do Acordo sobre o Espaço 

Económico Europeu (EEE), assinado no 

Porto, em maio de 1992, a Islândia, o 

Liechtenstein e a Noruega, também 

designados de Estados EFTA, são 

parceiros no mercado interno com os 

Estados Membros. 
Como forma de promover o reforço das 

relações económicas e comerciais, foi 

criado o Mecanismo Financeiro do 

Espaço Económico Europeu, através 

dos EEA Grants. 

Partilham 4 liberdades fundamentais 

de livre circulação: 

• de produtos e mercadorias;  

• de serviços; 

• de pessoas e trabalhadores; 

• e de capitais. 

EEA Grants 



Working together for a green, competitive 

and inclusive Europe 

Reduzir 

Disparidades  

• Económicas  

• Sociais  

Reforçar as 

relações 

bilaterais 

entre Países 

• Doadores 

• Beneficiários  



Ponto Focal Nacional  
• Assegura a supervisão global da 

implementação dos fundos EEA Grants 

em Portugal 

 

• Atua como Ponto Focal Nacional 

representando Portugal perante os países 

doadores 

 

• Coordena a Comunicação relativa aos 

EEA Grants em Portugal 

 

• Preside à Comissão de 

Acompanhamento 

 

• Preside ao Comité Conjunto do Fundo de 

Relações Bilaterais (JCBF) 

 

 

 

A Unidade Nacional de Gestão 

(UNG) do Mecanismo Financeiro 

do Espaço Económico Europeu 

(MFEEE), criada pela Resolução 

do Conselho Ministros n.º 

39/2017, é uma estrutura de 

gestão que: 

 
 

Quem somos? 



EEA Grants Portugal 

Resumo de apoios 

EUR million   31.3 57,95 102.7 

2004 2009 2014 2021 



 

 

EEA GRANTS | 2009-2014 

 

 



EEA GRANTS | 2009-2014 
 

 

8 Programas 

Fundos aprovados para projetos 

€ 52.444.750 

212 Projetos 
62 parceiros de 

países doadores  



 

 

EEA GRANTS | 2014-2021 

 

 



EEA GRANTS 2014-2021 

Portugal foi o 6.º país beneficiário, de um total de quinze, 

a assinar o Memorando de Entendimento, iniciando assim 

a implementação de um quadro financeiro de apoio, 

num período que se estenderá até 2024. 

Para o período 2014-2021, foi acordada uma contribuição 

total de €2,8 mil milhões, para 15 estados beneficiários. 

  

Portugal beneficiará de uma alocação global de 

€102.7 milhões. 

 



EEA GRANTS | 2014-2021 

  

  

  

PROGRAMMES: 

Blue Growth • 

Environment • 

Work-Life Balance • 

Culture • 

Active Citizens Fund • 

Bilateral Fund+ 

  

  

  
PROGRAMAS: 

• Crescimento Azul 

• Ambiente 

• Conciliação e Igualdade de Género 

• Cultura 

• Cidadãos Ativ@s  

+Fundo de Relações Bilaterais 
  

  

  



Crescimento Azul 

 

Destinado à área do Mar, este programa pretende 

apoiar projetos que promovam o desenvolvimento 

sustentável e aumento da criação de valor, 

através:  

a) desenvolvimento de negócios, inovação e PMEs; 

b) educação, bolsas de estudo, aprendizagem e 

empreendedorismo Jovem; 

c) investigação. 

 

  

 

Valor financiado:  

EEA Grants €38 000 000 + CN € 6 705 882 

EEA Grants PORTUGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Crescimento Azul 

Operador nacional do programa 

• Direção Geral de Política do Mar (DGPM) 

 

Parceiros do programa dos países doadores  

• Innovation Norway (IN); 

• Icelandic Centre for Research (RANNIS) ; 

• Research Council of Norway (NFR);  

• Norwegian Centre for International Cooperation in 

Education and Quality Enhancement in Higher 

Education (DIKU). 

 
 

 



Ambiente 

Destinado à área do Ambiente, este programa 

tem como principais objetivos:   

•  Promover a Economia Circular 

•  Descarbonizar a sociedade 

•  Valorizar o território 

Valor financiado  

EEA Grants €24,000,000 + CN €4 235 294 



Cultura 

Destinado à área da Cultura, o programa é dirigido a 

projetos que promovam o desenvolvimento social e 

económico através Cooperação cultural, 

Empreendedorismo e Gestão do património cultural. 

 

Duas áreas estratégicas: 

 

• Recuperação do património costeiro e envolvimento 

das comunidades; 

• Promoção de atividades criativas e artísticas. 

 

 
 

Valor financiado  

EEA Grants €9 000 000 + CN €1 588 235 



Cultura 

Operador nacional do programa 
• Direção-Geral de Património Cultural (DGPC) 

 

Parceiro nacional do programa 
•  Direção-Geral das Artes (DGArtes) 

 

Parceiro do programa dos países doadores  
• Norwegian Directorate for Cultural Heritage (RA) 

 

 Arts Council of Norway (ACN)  



Conciliação e Igualdade de Género 

O programa tem como principais objetivos financiar 

projetos e iniciativas alinhados com a Estratégia Nacional 

para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030.  
 

O programa atua nos seguintes domínios: 

• Promoção da conciliação entre o trabalho e a vida 

privada; 

• Prevenção da violência doméstica e de género;  

• Boa governança. 

 

  

Valor financiado  

EEA Grants €6 000 000 + CN € 1 058 824 



Conciliação e Igualdade de Género 

 

Operador nacional do programa 
• Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

(CIG) 

 

 

Parceiro do programa dos países doadores  
• Equality and Anti-Discrimination Ombud, Norway 



Cidadãos Ativ@s 

Este programa visa apoiar projetos promovidos por 

entidades da economia social, nos seguintes eixos: 
 

• Fortalecer a cultura democrática e a consciência 

cívica;  

• Apoiar e defender os direitos humanos;  

• Empoderar os grupos vulneráveis;  

• Reforçar a capacidade e sustentabilidade da 

sociedade civil. 

 

 

 

Valor do Fundo EEA Grants: €11M 

Gestor do Fundo Nacional  

Consórcio entre a Fundação Calouste Gulbenkian e 

a Fundação Bissaya Barreto 



Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu  

Financiamentos não reembolsáveis  

Taxas financiamento até 100% 

Open Calls/SGS – PDP  

Eligibilidade aberta  

Adiantamentos  



 

 

Fundo de Relações Bilaterais 

 

 



Fundo de Relações Bilaterais 
EEA GRANTS | 2014-2021 

Fundo com cerca de €2 milhões, gerido pelo 

Ponto Focal Nacional em conjunto com os 

representantes dos países doadores. 

 

Destinado a reforçar não só as relações de 

cooperação já estabelecidas, mas 

simultaneamente apto a explorar novas áreas 

de interesse bilateral. 



Fundo de Relações Bilaterais 
EEA GRANTS | 2014-2021 



Fundo de Relações Bilaterais 
EEA GRANTS | 2014-2021 

Iniciativas Pré definidas 
 

Iniciativas de interesse comum em 

áreas identificadas como prioritárias 

para a cooperação mútua e 

acordadas no JCBF para além dos 

Programas 
 

 

Open calls 
 

Concursos abertos a qualquer entidade 

em qualquer área com manifesto 

potencial para o reforço de colaborações 

estabelecidas ou promoção de novas 

parcerias bilaterais com entidades dos 

Países Doadores 

 
 

 



FBR Open Call #1  

• Abertura | janeiro 2019 até dezembro 2020 

• Períodos de decisão de 4 em 4 meses | 12 Setembro 

• Montante total 600.000€, reforçado recentemente pelo JCBF 

• Montantes mínimo 5.000€ | máximo 15.000€ 

• Taxa máxima de financiamento das despesas elegíveis 90% 



FBR Open Call #1  

• Entidades elegíveis qualquer entidade pública ou privada, 
comercial ou sem fins lucrativos, incluindo ONG, estabelecidas 
legalmente em Portugal  

• Parceria obrigatória com uma ou mais entidades dos Países 
Doadores 

• Pessoas singulares não são elegíveis 



Desenvolvimento 

 empresarial 

Inovação e 

Investigação 

conjunta 

Justiça Emprego, inclusão 

social e redução 

da pobreza 

Saúde Pública 

Prevenção de 

catástrofes 

Fundo de Relações Bilaterais 
Exemplos de áreas 



Eventos de 

matchmaking 
Cooperação 

técnica e 

intercâmbio 

Capacitação 

e cursos 

intensivos 

Workshops 

e 

seminários 

Estágios 

Campanhas, 

exposições e 

material 

publicitário 

Estudos e 

publicações 

Visitas de 

estudo 

Fundo de Relações Bilaterais 
Exemplos de Atividades apoiadas 



Fundo de Relações Bilaterais 
EEA GRANTS | 2014-2021 

              INICIATIVAS

- Iniciativas dos Programas

- Iniciativas dos Projetos

- Iniciativas do FBR

OUTPUTS

Produtos, bens e serviços 

resultantes da intervenção 

bilateral

OUTCOMES

Reforço da cooperação 

entre as entidades dos 

Países Doadores e os Países 

Beneficiários

 IMPACTO

Fortalecimento das 

relações bilaterais

Abordagem de gestão baseada nos RESULTADOS 



Como posso saber mais? 

 

Acompanhe-nos nas redes sociais  

        
 

@EEAGrantsPortugal 

 

Facebook 

Twitter 

LinkedIn 

YouTube 

Instagram 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

No site conjunto 

www.eeagrants.gov.pt 
 

 

 

Crescimento  

Azul 

Conciliação 

e Igualdade  

de Género 
Ambiente 

Cultura 
Cidadãos  

Ativ@s 

Fundo  

Relações 

Bilaterais 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/
https://webmail.adcoesao.pt/owa/redir.aspx?C=4VGlkbeXtDpxqUseodXqk03cLvv-rxqB0lcf-VZ8G37J4THp7kjWCA..&URL=https://twitter.com/EEAGrantsPT?lang=pt_pt
https://webmail.adcoesao.pt/owa/redir.aspx?C=tfZNB0xxLo2KWn3Sh8l8aD1uN0r5rv7H7A46RiyEiTXJ4THp7kjWCA..&URL=https://pt.linkedin.com/company/eeagrantsportugal
https://webmail.adcoesao.pt/owa/redir.aspx?C=NlUroge4n4pTLL3jJ_48Ha0OSvX7RSysO_nZL2eTBcXJ4THp7kjWCA..&URL=https://www.youtube.com/channel/UCXywLHBsmkaGfCniCLyfXsw
https://webmail.adcoesao.pt/owa/redir.aspx?C=7juncQBNh8_31wDgT45fk2rloHRUM54DhGx8lNnJAZTJ4THp7kjWCA..&URL=https://www.facebook.com/EEAGrantsPortugal/


No site conjunto www.eeagrants.gov.pt 

 



APP  

EEA Grants 

Portugal 

• Disponível 

gratuitamente 

para Android e 

em Ios. 

 

• Disponível 

funcionalidade de 

match. 

 



 

Obrigada! 
 

 

Mail: geral@eeagrants.gov.pt 

https://youtu.be/Om100RZTAGc

