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Lisboa, Palácio Nacional da Ajuda | 22/05/2017 | No dia 22 de maio, o Governo
Português assina o Memorando de Entendimento para o Fundo EEA Grants
2014-2021, com a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega.
Através do EEA Grants os países doadores (Islândia, o Liechtenstein e a Noruega)
estabelecem o objetivo comum de trabalhar em conjunto para reduzir as
disparidades sociais e económicas na Europa e reforçar as relações
bilaterais entre os Estados Doadores e os Estados Beneficiários. Para o
período 2014-2021, foi acordada uma contribuição total de €2,8 mil milhões, para
quinze estados beneficiários. Portugal beneficiará uma alocação global de
€102.7 milhões.
O Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (2014-2021),
também designado por EEA Grants será o quinto instrumento de apoio financeiro a
vigorar em Portugal, sucedendo o anterior mecanismo 2009-2014. Portugal aceitou
o desafio dos países Doadores de estar na linha da frente no início das negociações
do novo Mecanismo, e assim será o sexto país beneficiário, de um total de quinze,
a assinar o Memorando de Entendimento, iniciando a implementação de um quadro
financeiro de apoio, num período que se estenderá até 2024.
Neste mecanismo serão apoiados 5 programas nas áreas do Mar, Ambiente,
Conciliação/ Igualdade de Género, Cultura e Sociedade Civil. Para além dos
operadores nacionais de programa vão ainda colaborar seis entidades parceiras
dos países doadores, que vão estar diretamente envolvidas na implementação
dos programas em Portugal.
Em Portugal a implementação do fundo EEA Grants é acompanhado pela Unidade
Nacional de Gestão (UNG) que atua como Ponto Focal Nacional perante os países
doadores.
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Blue Growth Innovation and SMEs (Small and Medium Enterprises)
Destinado à área do Mar este programa pretende apoiar projetos que promovam o
Crescimento Azul com particular enfoque na Inovação e nas Pequenas e Médias
Empresas, tendo previsto o princípio da sustentabilidade, nas áreas da
investigação, ciência e tecnologia.
Operador nacional do programa
» Direção Geral de Política do Mar
Parceiros do programa pelos doadores
» Innovation Norway
» Research Council of Norway
» Icelandic Centre for Research
» Norwegian Centre for International Cooperation in Education.
Valor financiado pelo fundo EEA Grants: €38,000,000
Environment, Climate Change and Low Carbon Economy
Destinado à área do Ambiente, este programa tem como principais objetivos a
melhoria de conservação e biodiversidade, a adaptação às alterações climáticas e a
promoção de uma economia de baixo carbono, com especial destaque à Economia
Circular.
Operador nacional do programa
» Secretaria-geral do Ministério do Ambiente
Parceiros do programa pelos doadores
» Innovation Norway
Valor financiado pelo fundo EEA Grants: €24,000,000
Cultural Entrepreneurship, Cultural Heritage and Cultural Cooperation
Destinado à área da Cultura, o programa está dirigido a projetos que promovam o
desenvolvimento social e económico através da cooperação cultural, do
empreendedorismo e da gestão do património cultural.
Operador nacional do programa
» Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC)
Parceiros do programa pelos doadores
» Directorate of Cultural Heritage, Arts Council Norway
Valor financiado pelo fundo EEA Grants: €9,000,000
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Work-life Balance and Gender Equality
Destinado às áreas da Conciliação e Igualdade de Género este programa tem como
principais objetivos, apoiar projetos que visem a promoção da Igualdade de Género
e a conciliação entre vida pessoal, familiar e profissional, incluindo uma maior
partilha das responsabilidades parentais.
Operador nacional do programa
» Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
Parceiros do programa pelos doadores
» The Equality and Anti-discrimination Ombud
Valor financiado pelo fundo EEA Grants: €6,000,000
Civil Society
Destinado a apoiar iniciativas da Sociedade Civil, este programa reflete um firme
reconhecimento do papel do terceiro sector enquanto agente ativo na promoção da
governação democrática, direitos humanos e coesão social em toda a Europa.
Operador nacional do programa
A definir através de processo de seleção promovido pelo Financial Mechanism Office
(FMO) sediado em Bruxelas.
Valor financiado pelo EEA Grants: €11,000,000
Importa acrescentar, que em breve será disponibilizado um fundo com cerca de
€2 milhões, gerido pelo Ponto Focal Nacional em conjunto com a Embaixada da
Noruega, destinado a reforçar não só as relações de cooperação já
estabelecidas com os Países Doadores, mas simultaneamente para explorar
novas áreas de interesse bilateral.
Nos próximos meses, seis entidades parceiras dos países doadores vão trabalhar
com as entidades portuguesas no desenvolvimento dos programas.
As primeiras Open Call’s para propostas de projetos serão anunciadas
numa fase posterior.
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