
AVISO de abertura para a submissão de “Manifestações de Interesse” para os 

Programas “Impulso Jovens STEAM” e “Impulso Adultos”, a financiar no 

âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência 

 

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e alinhado com os trabalhos 

desenvolvidos no âmbito das iniciativas “University without Walls” (EUA-European University 

Assotiation) e “Skills 4 pós-Covid - Competências para o Futuro” (“Labour Market Relevance and 

Outcomes – LMRO”, OCDE e Comissão Europeia), foi definido um conjunto de reformas e 

investimentos que contribuem para o aumento da participação dos jovens no ensino superior, a 

graduação da população e o aumento da investigação e desenvolvimento em Portugal, reforçando 

o objetivo de convergência com a Europa ao longo da próxima década.  

Neste contexto, os programas «Impulso Jovens STEAM» e «Impulso Adultos» visam apoiar 

iniciativas a desenvolver por instituições de ensino superior (IES), em parceria ou consórcio com 

empresas, empregadores públicos e/ou privados e incluindo autarquias e entidades públicas locais, 

regionais e nacionais: 

• O «Impulso Jovens STEAM», tem por objetivo promover e apoiar iniciativas orientadas 

exclusivamente para aumentar a graduação superior de jovens em áreas de ciências, 

tecnologias, engenharias, artes e matemática (STEAM- Science, Technology, Engineering, Arts 

and Mathmetics), através da oferta de licenciaturas e outras formações iniciais de âmbito 

superior. 

• O «Impulso Adultos» tem por objetivo apoiar a conversão e atualização de competências 

de adultos ativos, através de formações de curta duração no ensino superior, de nível inicial 

e de pós-graduação, em todas as áreas do conhecimento, assim como a formação ao longo 

da vida.  

Os dois programas, embora distintos, relacionam-se entre si, pelo que são implementados através 

de um único concurso, aberto e competitivo, podendo ser submetidas candidaturas que incluam 

vários projetos no âmbito de qualquer dos dois programas.  

O processo envolve três fases: Fase 1: Concurso para a submissão de “manifestação de interesse” 

(aberta até 15 de julho de 2021); Fase 2: Avaliação e negociação, seguido de convite direcionado 

às “manifestações de interesse” selecionadas na 1ª fase (até final do 3º trimestre de 2021); Fase 3: 

Acompanhamento da execução (2021-2026). 

 



Submissão das Manifestações de Interesse (Fase 1): 

• Descarregar o Aviso de abertura para a submissão de Manifestações de Interesse 

(PDF, aguarda-se pela versão final) 

• Submissão das Manifestações de Interesse:  

o Preencher o formulário de identificação da entidade Promotora e anexar o 

documento de submissão à Manifestação de Interesse, em formato PDF 

(colocar o link para a página do Formulário) 

o Submeter o Formulário e o Anexo. 

• O documento PDF de submissão da Manifestação de Interesse deve respeitar as 

condições que constam no Aviso de abertura 

• Prazo de submissão das Manifestações de Interesse: até 15 de julho 2021 

 

Mais informações ou esclarecimento de dúvidas através do email impulso@dges.gov.pt ou através 

da consulta das FAQ. (PDF, aguarda-se pelo documento final das FAQ) 

 

Os programas “Impulso Jovem STEAM” e “Impulso Adultos” estão enquadrado no Regulamento (UE) 2021 

/241 do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de fevereiro de 2021 e no Plano de Recuperação e Resiliência 

de Portugal na sua componente 6 – Qualificações e Competências e demais legislação nacional e comunitária que vier 

a ser aplicável. 
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