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Visão geral dos programas - Portugal
Notas Introdutórias

O Programa Portugal 2020, com uma dotação 
global de aproximadamente 25 mil milhões de 

euros, para o período compreendido entre 2014 e 
2023, ambiciona concretizar um significativo 

conjunto de objetivos estratégicos, alinhados com 
o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.  

Está organizado em vários Programas Operacionais 
Temáticos e Regionais e um Programa Operacional 

de Assistência Técnica, dos quais se destacam:

Portugal 2020 

Resiliência Transição 
Climática Transição Digital

Plano de Recuperação e 
Resiliência

O Plano de Recuperação e Resiliência nacional 
(PRR) orienta-se pelas estratégias e políticas 

nacionais, inserindo-se no quadro de resposta 
europeia à severidade da crise pandémica e 

alinhando-se com a prioridade europeia conferida 
às transições climática e digital. 

Beneficiando da “Visão estratégica para o plano de 
recuperação económica de Portugal 2020-2030” 
desenvolvida pelo Professor António Costa, os 
resultados consolidados do exercício de análise 

estratégica foram incorporados na estratégia 
nacional, estruturando-se o PRR em três 

dimensões:

Quadro Financeiro Plurianual  
2021-2027

O Quadro Financeiro Plurianual, com uma dotação 
estimada de 33,6 mil milhões de euros, está 
presentemente em fase de negociações nas 
instâncias comunitárias, atento o envelope 

financeiro final para o período compreendido 
entre 2021 e 2027. 

A implementação do Quadro Financeiro Plurianual 
deverá consubstanciar os desígnios recentemente 

aprovados na denominada Estratégia Portugal 
2030, cuja premissa de orientação tem presente 

quatro Agendas Temáticas:

Pessoas primeiro Digitalização Transição 
Climática País CompetitivoCapital Humano Inclusão e Emprego Sustentabilidade

Competitividade e 
Internacionalização
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Cronograma de implementação - Portugal
Notas Introdutórias

Portugal 2020 

Plano de Recuperação Europeu 
(Subvenções + Empréstimos)

Quadro Financeiro Plurianual 21-27 

Fonte: Adaptado do documento “Recuperar Portugal, Construindo o futuro” - versão de 22 de abril de 2021.

Orçamentos de Estado 
(Fundos Nacionais)

11,2 mil milhões de euros

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029…

13,9 mil milhões euros + 2,7 mil milhões de euros

33,6 mil milhões de euros

Subvenções Totais 
58,7 mil milhões de 

euros 

Média Subvenções Anuais* 
6,5 mil milhões euros 

O conjunto dos três programas de apoio prevê um total de subvenções de 61,2 mil milhões de euros, bem como a devida articulação com os fundos nacionais 
previstos nos diferentes Orçamentos de Estado.

* No pressuposto de execução dos projetos, nomeadamente no Quadro Financeiro Plurianal, até ao final de 2029.
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Componentes
Plano de Recuperação e Resiliência

Dimensões

Resiliência

Transição Climática 

Transição Digital

Componentes

Serviço Nacional de Saúde

Empresas 4.0

Capitalização e Inovação Empresarial

Bioeconomia Sustentável

Infraestruturas

Hidrogénio e Renováveis

Qualificações e Competências

Eficiência Energética dos Edifícios

Mobilidade Sustentável

Habitação

Respostas SociaisCultura Florestas Gestão Hídrica

Mar Descarbonização da Indústria

Qualidade das Finanças Públicas

Justiça Económica e Ambiente de 
NegóciosAdministração Pública mais Eficiente

Escola Digital
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Fonte: Conselho da União Europeia

132,8

10,6

721,9

377,8

13,298,4

17,5

356,4

73,1 22,7

Recursos Naturais e 
Ambiente

Mercado Único, 
Inovação e 

Digitalização

Coesão, Resiliência e 
Valores

Migração e Gestão 
das Fronteiras

Administração 
Pública Europeia

Segurança e DefesaPaíses Vizinhos e 
Resto do Mundo

O orçamento total foi desagregado em 7 blocos-chave que pretendem dar resposta aos principais 
desafios futuros que a União Europeia irá enfrentar no pós-pandemia:

Next Generation EUPlano Financeiro Plurianual  2021-2027
Capital obtido nos mercados financeiros 

Período de reembolso até 2058

Total 
€ 1.824,3

€ 1.074,3 
Mil Milhões

€ 390 
Mil Milhões

€ 360 
Mil Milhões

Next Generation EU - Empréstimos

Next Generation EU - Subvenções

Plano Financeiro Plurianual  2021-2027

N
ext Generation EU

Mecanismos de financiamento europeus
Notas Introdutórias
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Financiamento do Next Generation EU
Notas Introdutórias

O Plano de Recuperação para a Europa através do Next Generation EU com uma dotação de 750 mil milhões de euros assenta em três pilares - Apoio à Recuperação 
dos Estados Membros, Ajuda à Economia e ao Investimento Privado e Sistematizar Aprendizagens da Crise - que visam garantir o investimento numa Europa mais 
resiliente, digital e verde, de acordo com os seguintes mecanismos de financiamento.
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Next Generation EU  
750 mil milhões de euros

Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
Empréstimos  

360 mil milhões de euros

Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
Subvenções 

312,5 mil milhões de euros

ReactEU 
47,5 mil milhões de euros

                 InvestEU 
                5,6 mil milhões de euros

Horizonte Europa 
5 mil milhões de euros

RescEU 
1,9 mil milhões de euros

Just Transition 
Funds 

10 mil milhões 
de euros

Desenvolvimento 
Rural 

7,5 mil milhões 
de euros

Empréstimos Subvenções



© 2021. Para informações, contacte Deloitte Business Consulting, S.A. 7

360.000

312.500

47.500

10.000

7.500

5.600

5.000

1.900

750.000(1)

Financiamento do Next Generation EU
Notas Introdutórias

Os mecanismos de financiamento a serem utilizados por Portugal representam cerca de 4% dos fundos disponibilizados 

672.500

2.700

13.944

2.000

500

19.144(2)

16.644

2. REACT-EU

3. Just Transition Fund

4. Desenvolvimento Rural

5. InvestEU

6. Horizonte Europa

7. RescEU

Total

1. Mecanismo de Recuperacão e Resiliência 

Financiamento do Next Generation EU

  1.1 Empréstimos

  1.2. Subvenções

Valores em milhões de Euros

(1) Fonte: Conclusões do Conselho Europeu de julho de 2020 (valores a preços correntes). 
(2) Fonte: Plano de Recuperação e Resiliência apresentado na Comissão Europeia – abril de 2021. 
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Distribuição pelos Estados Membros
Notas Introdutórias

Não obstante o processo negocial ainda em curso, considerando a articulação dos mecanismos subvenções e empréstimos conexos com o Next Generation EU, a 
dotação de 750 mil milhões de euros está repartida pelos 27 Estados Membros, sendo de destacar, conforme detalhado infra, que 4 têm alocados sensivelmente 64% 
de toda a dotação - Itália, (27%), Espanha (22%), Polónia (10%) e França (6%). Para Portugal, está prevista uma dotação de aproximadamente 4%.
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Entidades Europeias Economia Real

Fundos  
Next  

Generation EU

Planos  
Nacionais de 
Recuperação  
e Resiliência

Contratação 
Pública

Avisos para 
apresentação de 

candidaturas 

Convites para 
apresentação de 

candidaturas

Parcerias Público-
Privadas

Articul
ação 

Europa Beneficiários

Administração Pública

Empresas

Entidades sem fins 
lucrativos

Comissão Europeia

 SecGen

 Ecofin

Entidades Portuguesas

Portugal

República Portuguesa

 Steering Committee

 Grupos de Coordenação Ministerial

Estrutura de Missão Recuperar Portugal

AD&C 

Inspeção Geral de Finanças (IGF)

GPEARI

Comissão Nacional de Acompanhamento

Financiamento no 
mercado de capitais

Dívida Europeia

Notas Introdutórias
Articulação funcional



Plano de Recuperação e 
Resiliência* 

 
* A informação constante das páginas seguintes tem como referência base o documento conexo com o Programa de 
Recuperação e Resiliência de Portugal apresentado em abril de 2021 perante a Comissão Europeia. 
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Componentes
Plano de Recuperação e Resiliência

Dimensões

Resiliência

Transição Climática 

Transição Digital

Componentes

Serviço Nacional de Saúde

Empresas 4.0

Capitalização e Inovação Empresarial

Bioeconomia Sustentável

Infraestruturas

Hidrogénio e Renováveis

Qualificações e Competências

Eficiência Energética dos Edifícios

Mobilidade Sustentável

Habitação

Respostas SociaisCultura Florestas Gestão Hídrica

Mar Descarbonização da Indústria

Qualidade das Finanças Públicas

Justiça Económica e Ambiente de 
NegóciosAdministração Pública mais Eficiente

Escola Digital
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A dimensão Resiliência é composta por nove componentes distintas, das quais agora se destacam o Serviço Nacional de Saúde (SNS), a Cultura, as Respostas Sociais e 
a Habitação.

Detalhes da operação – Dimensão Resiliência (1/4)

Plano de Recuperação e Resiliência

Resiliência

Serviço Nacional de Saúde (SNS)

Cuidados de Saúde Primários com mais respostas

Respostas Sociais

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional 
de Cuidados Paliativos

Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM
Equipamentos dos hospitais Seixal, Sintra, Lisboa 

Conclusão da reforma da Saúde Mental e implementação da 
Estratégia para as Demências

466

205

89
180

88

Habitação

Programa de apoio ao acesso à habitação
Bolsa nacional de alojamento urgente e temporário

1.211
176

Reforço da oferta  de habitação apoiada na RAM
Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da RAA

136
60

Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais

Acessibilidades 360º

Implementar Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão 
Social – Redes de Apoio Social (RAA)

Fortalecimento das Respostas Sociais na RAM

417

45

35

83

1.383 M€ 833 M€

2.733 M€Co
m

po
ne

nt
es

Transição Digital na Saúde 300
15Digitalização da Saúde na RAM

Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores 30
Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa 10

Cultura 243 M€

Redes Culturais e Transição Digital
Património Cultural

93
150

Plataforma +Acesso
Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas nas Áreas 
Metropolitanas de Lisboa e do Porto

3

250

Parque público de habitação a custos acessíveis*
Alojamento estudantil a custos acessíveis*

775
375

*Financiamento através de empréstimos.
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A dimensão Resiliência é composta por nove componentes distintas, das quais agora se destacam a Capitalização e Inovação Empresarial e as Infraestruturas.

Detalhes da operação – Dimensão Resiliência (2/4)

Plano de Recuperação e Resiliência

Capitalização e Inovação Empresarial

Agendas/Alianças mobilizadoras para a Inovação Empresarial

Infraestruturas

Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial

Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores
Desenvolvimento do “Cluster do Mar dos Açores”

Missão Interface – renovação da rede de suporte C&T e orientação 
para o tecido produtivo

558

372

125

93

186

Relançamento Económico da Agricultura Açoriana 30

Alargamento da Rede de Carregamento de Veículos Elétricos

Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE)

Ligações transfronteiriças

Missing links e Aumento da capacidade da Rede

110

65

313

Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias 142

2.914M€ 690 M€

Circuitos Logísticos – Rede Viária Regional dos Açores 60Co
m

po
ne

nt
es

Resiliência

Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da 
agricultura, alimentação e agroindústria

Capitalização de empresas e resiliência financeira/Banco Português 
de Fomento*

1.550

*Financiamento através de empréstimos.
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A dimensão Resiliência é composta por nove componentes distintas, das quais agora se destacam as Qualificações e Competências, Gestão Hídrica e Florestas.

Detalhes da operação – Dimensão Resiliência (3/4)

Plano de Recuperação e Resiliência

Qualificações e Competências

Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da 
formação profissional

Florestas

Agenda do trabalho digno

Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA

Impulso Jovens STEAM
Incentivo Adultos

710

230

29

130
225

Gestão Hídrica

Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve

Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato

200

120

Plano de eficiência e reforço hídrico dos sistemas de abastecimento 
e regadio da RAM

70

Transformação da Paisagem dos Territórios de Florestas Vulneráveis

Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da 
Ocupação do Solo

Meios de prevenção e combate a incêndios rurais
Faixas de gestão de combustível – Rede Primária

270

86

89

120

1.324 M€ 615 M€

390 M€

Programa MAIS Floresta 50

Co
m

po
ne

nt
es

Resiliência
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Atendendo a que a Dimensão “Resiliência” visa estimular uma retoma consequente, inclusiva e duradoura face a um severo choque exógeno, com bases robustas que 
preparem o país para choques futuros, destacamos os seguintes elementos como os mais relevante no contexto das empresas.

Detalhes da operação – Dimensão Resiliência (4/4)

Plano de Recuperação e Resiliência
Re

sil
iê

nc
ia

 n
as

 E
m

pr
es

as

Agendas/Alianças mobilizadoras para a Inovação Empresarial

Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial

Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da 
agricultura, alimentação e agroindústria

Capitalização de empresas e resiliência financeira/Banco Português de 
Fomento
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Ficha de Componente C5 – Capitalização e Inovação Empresarial
Plano de Recuperação e Resiliência

Componente: C5 – Capitalização e Inovação Empresarial 

Custo Estimado:

Subvenções IRR:

Empréstimos IRR:

2.914 M€

1.364 M€

1.550 M€

Área de política: Potencial Produtivo e Emprego

Objetivo geral: Aumentar a competitividade e a resiliência da economia portuguesa com base em I&D, na inovação e na diversificação e especialização da estrutura produtiva, 
explorando o potencial efetivo de afirmação competitiva das fileiras industriais estabelecidas e das áreas emergentes. 

Um dos roteiros previstos na dimensão da Resiliência é o Potencial Produtivo e Emprego, que prevê, entre outras medidas de apoio, a criação de Agendas Mobilizadoras para a 
Reindustrialização (“AMR”). A participação do Grupo Parfois nestas AMR, poderá suceder de acordo com dois modelos possíveis, a saber: 

• Modelo 1 - Pactos de Inovação: A criar através da mobilização de diversos stakeholders para ações de cooperação ou de clusterização. Estes programas deverão apoiar apenas 
iniciativas realizadas em cooperação por várias entidades e empresas, iniciativas conjuntas ou coletivas, com capacidade para transformar estruturalmente o tecido produtivo 
português ou de uma região. Serão apoiadas as atividades de I&D a desenvolver por instituições de I&I e empresas, e, se necessário, o investimento produtivo que concretiza a 
produção de novos bens e serviços por parte dos investidores empresariais. Os projetos devem concretizar impactos relevantes no emprego qualificado e nas exportações, em 
áreas com potencial de crescimento e de maior valor acrescentado.  

• Modelo 2 - Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação: A desenvolver através da integração, quer de componentes de I&D a realizar por instituições de I&I ou empresas, 
quer de investimento produtivo necessário à produção de novos bens e serviços inovadores a partir do conhecimento transferido. Este segundo tipo de instrumento pretende 
incentivar investimentos promovidos por empresas industriais ou de serviços, em articulação com instituições de I&I, destinados a concretizar o desenvolvimento e 
transferência da I&D e a sua transformação em novos bens e serviços nas áreas estratégicas inovadoras selecionadas como alvo na agenda. 

Ano Calendarização das ações previstas

2021

Concurso de ideias, aberto e competitivo, permitindo a qualquer entidade manifestar o interesse para a apresentação de 
propostas de Agendas para qualquer um dos dois instrumentos (3º trimestre) 
Avaliação e negociação, seguido de convite direcionado às “propostas de ideia” selecionadas na 1º fase, com vista a assinar os 
“contratos programa” (4º trimestre de 2021)

2022 Conclusão da 2ª Fase do processo, com a celebração dos contratos-programa (1º trimestre de 2022)

2022 a 2026 Implementação dos projetos selecionados (entre o 1º trimestre de 2022 e o 2º trimestre de 2026)
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A dimensão Transição Climática é composta por seis componentes distintas: Mobilidade Sustentável, Mar, Descarbonização da Indústria, Bioeconomia sustentável, 
Eficiência Energética dos Edifícios, e Hidrogénio e Renováveis.

Detalhes da operação – Dimensão Transição Climática (1/2)

Plano de Recuperação e Resiliência

Mobilidade Sustentável

Expansão da Rede de Metro de Lisboa – Linha Vermelha até Alcântara

Expansão da Rede de Metro do Porto – Casa da Música–Santo Ovídio

Descarbonização dos Transportes Públicos

Linha BRT Boavista - Império

Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-Loures

304

299

48

66

250

967 M€

Co
m

po
ne

nt
es

Transição Climática

Mar 252 M€

Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul

Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas

Centro de Operações de Defesa do Atlântico e Plataforma Naval

Desenvolvimento do “Cluster do Mar dos Açores”

87

21

112

32

Descarbonização da Indústria

Descarbonização da Indústria

Bioeconomia Sustentável

715 Bioeconomia 145

715 M€ 145 M€

Eficiência Energética dos Edifícios

Eficiência Energética em edifícios residenciais

Hidrogénio e Renováveis

300 Hidrogénio e gases renováveis

Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira

Transição Energética nos Açores

185

69

116

610 M€ 370 M€

Eficiência Energética em edifícios da administração pública central
Eficiência Energética em edifícios de serviços

240

70
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Visando proporcionar a criação de mais riqueza com menos emissões de gases de efeito de estufa e com menor consumo de energia, destacamos os seguintes 
elementos como os mais relevante no contexto das empresas.

Detalhes da operação – Dimensão Transição Climática (2/2)

Plano de Recuperação e Resiliência
Tr
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Descarbonização da Indústria

Eficiência Energética em edifícios de serviços

Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas

Bioeconomia

Hidrogénio e gases renováveis
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Ficha de Componente C11 – Descarbonização da Indústria
Plano de Recuperação e Resiliência

Componente: C11 - Descarbonização da Indústria 

Objetivo: Alavancar a descarbonização do setor industrial e empresarial e promover uma mudança de paradigma na utilização dos recursos concretizando medidas do PNEC 2030, 
contribuindo para acelerar a transição para uma economia neutra em carbono. Promover a competitividade da indústria e das empresas por via da sua descarbonização, redução do 
consumo de energia e da promoção de fontes endógenas de energia. Encontram-se estruturadas 4 tipos de medidas, destinadas a empresas da indústria e da produção de energia: 

1. Processos e tecnologias de baixo carbono na indústria, através introdução de novos processos, produtos e modelos de negócio ou a alteração de processos visando a sua 
descarbonização, incluindo novas tecnologias de baixo carbono, a incorporação de novas matérias-primas, de combustíveis derivados de resíduos e de biomassa, do recurso a 
simbioses industriais e medidas de economia circular, incorporando inovação, a substituição e/ou adaptação de equipamentos e processos para novas tecnologias sustentáveis 
e fontes de energia renovável. É ainda relevante criar aumento da eletrificação dos consumos finais de energia. 

2. Adoção de medidas de eficiência energética na indústria, que permitam simultaneamente reduzir o consumo de energias e as emissões de gases com efeito estufa, em paralelo 
com a adoção de sistemas de monitorização e gestão de consumos que permitam gerir e otimizar os consumos de energia aproveitando o potencial da digitalização e 
automação. 

3. Incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia através da promoção da incorporação de hidrogénio e de gases renováveis na industria, 
designadamente naqueles em que as opções tecnológicas para descarbonização, nomeadamente através da eletrificação, são limitadas (e.g. instalação de sistemas solares 
fotovoltaicos, de armazenamento de energia, de geração de calor). 

4. Apoio à capacitação das empresas e a elaboração de instrumentos de informação e de apoio, tal como roteiros setoriais para a neutralidade carbónica na indústria (e.g. ciclo de 
workshops para a descarbonização da indústria, ações de formação dirigidas a empresas).

Custo Estimado:

Subvenções MRR:

Empréstimos MRR:

715 M€

715 M€

-

Área de política: Descarbonização e Bioeconomia

Ano Calendarização das ações previstas

2021 Envolvimento das partes interessadas (3º trimestre); Abertura de concursos para a apresentação de candidaturas (4º trimestre)

2022 Abertura de concursos para a apresentação de candidaturas (3º trimestre)

2023 Abertura de concursos para a apresentação de candidaturas (3º trimestre)

2024 Abertura de concursos para a apresentação de candidaturas (3º trimestre)
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Ficha de Componente C12 – Bioeconomia
Plano de Recuperação e Resiliência

Componente: C12 - Bioeconomia 

Objetivo: Promover uma alteração de paradigma para acelerar a produção de produtos de alto valor acrescentado a partir de recursos biológicos (em alternativa às matérias de 
base fóssil). Através da transição para a Bioeconomia Sustentável é possível apoiar a modernização e a consolidação da indústria por meio da criação de novas cadeias de valor e de 
processos industriais mais ecológicos. Nesta componente serão apoiados três setores (têxtil e vestuário, calçado e resina natural) para alavancar a transição para produtos de base 
biológica e a se tornarem mais eficientes na utilização de recursos, envolvendo, entre outros, as seguintes atividades: 

• Apoiar projetos de investigação, desenvolvimento e inovação produtiva (e.g. desenvolvimento de novos processos produtivos na criação de produtos de maior valor 
acrescentado e valorizando recursos biológicos, desenvolvimento de processos tecnológicos para melhorar a circularidade dos setores do têxtil e vestuário e do calçado); 

• Apoiar o desenvolvimento de projetos de digitalização e tecnologias avançadas e sustentáveis de produção, de forma a garantir eficiência, rastreabilidade e transparência ao 
longo da cadeia de valor, bem como dotar os setores de competências tecnológicas e profissionais para o desenvolvimento e produção de biomateriais, calçado e 
marroquinaria do futuro; 

• Promover programas de formação e capacitação dedicados (e.g. eco-design, eco-engenharia, para a criação de bio-eco-produtos, sustentabilidade), a validação e métricas para 
o desenvolvimento de artigos têxteis com credenciais sustentáveis e o desenvolvimento de ferramentas de rastreio digital que permitam o “CV” do eco-produto; 

• Sensibilizar a sociedade para a produção e consumo responsável, através, por exemplo, (i) da aposta em novas matérias-primas de base biológica (e.g. fibras naturais 
alternativas), (ii) da adoção de modelos de negócio que visem pelo reprocessamento de matérias-primas biológicas, recicladas e reutilizadas para a redução do impacto; 

• Promover a utilização de biomaterais, subprodutos e bioresíduos agroalimentares ou industriais em produtos de calçado, bem como o desenvolvimento e produção de novos 
conceitos de bio e ecoprodutos de calçado e marroquinaria (e.g. com base em abordagens de eco-design, análise do ciclo de vida, estudos ergonómicos, biomecânicos);  

• Promover modelos de gestão de resíduos de produção de calçado no fim de vida e o desenvolvimento e adoção de soluções, novos materiais e produtos que permitam a 
valorização de resíduos, a implementação de simbioses industriais e a transição para economia circular.

Custo Estimado:

Subvenções MRR:

Empréstimos IRR:

145 M€

145 M€

-

Área de política: Descarbonização e Bioeconomia
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A dimensão Transição Digital é composta por cinco componentes distintas, das quais agora se destacam a Escola Digital e a Qualidade, Sustentabilidade das Finanças 
Públicas, Empresas 4.0 e Justiça Económica e Ambiente de Negócios.

Detalhes da operação – Dimensão Transição Digital (1/3)

Plano de Recuperação e Resiliência

Escola Digital

Transição Digital na Educação

Educação Digital (Açores)

500

38

559 M€

Co
m

po
ne

nt
es

Transição Digital

Qualidade e Sustentabilidade das Finanças Públicas 406 M€

Programa de aceleração da digitalização da Educação na RAM 21

Sistemas de informação de Gestão Financeira Pública

Modernização da infraestrutura do sistema de informação 
patrimonial da Autoridade Tributária

Transição digital da Segurança Social

163

43

200

Empresas 4.0

Capacitação Digital das Empresas 100

650 M€

Transição Digital das Empresas

Catalização da Transição Digital das Empresas

450

100

Justiça Económica e Ambiente de Negócios 267 M€

Justiça Económica e Ambiente de Negócios 267
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A dimensão Transição Digital é composta por cinco componentes distintas, das quais agora se destaca a Administração Pública – Digitalização, Interoperabilidade e 
Cibersegurança.

Detalhes da operação – Dimensão Transição Digital (2/3)

Plano de Recuperação e Resiliência

Administração Pública – Digitalização, Interoperabilidade e Cibersegurança

Reformulação do atendimento dos serviços público e consulares

Serviços Eletrónicos sustentáveis

Reforço do quadro geral de cibersegurança

188

70

78

83

47

Transição Digital da Administração Pública da RAM

Modernização e digitalização da Administração Pública - RAA 25

88Capacitação da Administração Pública

578 M€

Co
m

po
ne

nt
es

Transição Digital

Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas



Questões?



Plano de Recuperação e Resiliência –
Fichas de Componente mais relevantes 
para as Empresas



© 2021. Para informações, contacte Deloitte Business Consulting, S.A. 25

Ficha de Componente C5 – Capitalização e Inovação Empresarial (1/3)

Plano de Recuperação e Resiliência

Componente: C5 – Capitalização e Inovação Empresarial 

Descrição:  
Face à perda de relevância da indústria em Portugal, no seguimento do movimento de desindustrialização nacional desde 1995, esta componente visa consolidar e 
expandir a ligação sinérgica e de progresso entre o sistema científico e tecnológico, em Portugal, com o tecido empresarial português. Para o efeito, a mesma foca-se 
em aumentar a competitividade e a resiliência da economia portuguesa com base em I&D, na inovação e na diversificação e especialização da estrutura produtiva, 
explorando o potencial efetivo de afirmação competitiva das fileiras industriais estabelecidas e das áreas emergentes, contribuindo para a dupla transição digital e 
energética e para o cumprimento das metas nacionais já definidas. Em particular, esta componente visa: 

• Promover a coesão económica, social e territorial da União, através do aumento do nível de rendimento disponível em Portugal, por força do aumento do produto 
potencial português, a que acresce a prioridade de criação de emprego qualificado. 

• Reforçar a resiliência económica e social, através da identificação das fileiras industriais estabelecidas e emergentes, procurando que o aumento do potencial 
produtivo português seja robustecido por atividades económicas que aumentem a exposição da economia portuguesa a segmentos das cadeias de valor 
internacionais de maior valor acrescentado e de maior rendimento. 

• Atenuar o impacto social e económico da crise, através dos investimentos na rede de instituições de intermediação científica e tecnológica, que permitem apoiar a 
criação de emprego qualificado preparando, simultaneamente, a transformação estrutural da capacidade produtiva portuguesa. 

• Concretizar uma oportunidade de resposta simultânea às transições gémeas que alicerçam o relançamento da economia portuguesa, através de duas condições de 
base interligadas: o investimento e a inovação. 

• Alavancar reformas estruturantes para o tecido económico português, contribuindo para o aumento do produto potencial e criação de empregos qualificados. 

• Promover a resiliência do mercado laboral e a coesão social e territorial.

Custo Estimado:

Subvenções IRR:

Empréstimos IRR:

2.914 M€

1.364 M€

1.550 M€

Área de política: Potencial Produtivo e Emprego
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Ficha de Componente C5 – Capitalização e Inovação Empresarial (2/3)

Plano de Recuperação e Resiliência

Um dos roteiros previstos na dimensão da Resiliência é o Potencial Produtivo e Emprego, que prevê, entre outras medidas de apoio, a criação de Agendas 
Mobilizadoras para a Reindustrialização (“AMR”). Segundo entendemos, a participação do Grupo Parfois nestas AMR, poderá suceder de acordo com dois modelos 
possíveis, a saber: 

• Modelo 1 - Pactos de Inovação: A criar através da mobilização de diversos stakeholders para ações de cooperação ou de clusterização, incluindo, quando aplicável, 
a criação de agrupamentos complementares de empresas ou consórcios de Inovação - “Sociedades de Desenvolvimento Industrial e de Inovação (SDI)”.  

Estes programas deverão apoiar apenas iniciativas realizadas em cooperação por várias entidades e empresas, iniciativas conjuntas ou coletivas, com capacidade para 
transformar estruturalmente o tecido produtivo português ou de uma região. Serão apoiadas as atividades de I&D a desenvolver por instituições de I&I e empresas, e, 
se necessário, o investimento produtivo que concretiza a produção de novos bens e serviços por parte dos investidores empresariais.  

Os projetos devem concretizar impactos relevantes no emprego qualificado e nas exportações, em áreas com potencial de crescimento e de maior valor acrescentado. 
As iniciativas de interesse mais específico de cada entidade, ou de menor dimensão, deverão ser apoiadas através do segundo instrumento. 

• Modelo 2 - Projetos Mobilizadores de Agendas de Inovação: A desenvolver através da integração, quer de componentes de I&D a realizar por instituições de I&I 
ou empresas, quer de investimento produtivo necessário à produção de novos bens e serviços inovadores a partir do conhecimento transferido. 

Este segundo tipo de instrumento pretende incentivar investimentos promovidos por empresas industriais ou de serviços, em articulação com instituições de I&I, 
destinados a concretizar o desenvolvimento e transferência da I&D e a sua transformação em novos bens e serviços nas áreas estratégicas inovadoras selecionadas 
como alvo na agenda. 
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Ficha de Componente C5 – Capitalização e Inovação Empresarial (2/3)

Plano de Recuperação e Resiliência

As AMR’s foram concebidas por forma a aumentar e acelerar o investimento privado qualificado, nomeadamente pelas seguintes vias: 

• Maior prazo de execução dos projetos face aos instrumentos atualmente existentes, fator importante para a prossecução de atividades com maior componente 
de I&D; 

• Potencial de cobertura integral do ciclo de transferência e valorização de conhecimento, incentivando o desenvolvimento simultâneo (e não sequencial) de 
competências e tecnologias ao longo das cadeias de valor; 

• Ampla cooperação entre instituições académicas, científicas e tecnológicas, e empresas de todas as dimensões, o que conduz à partilha do risco e da incerteza, 
tornando os investimentos em I&D mais atrativos para as micro e pequenas empresas, que constituem a espinha dorsal da economia portuguesa, sem as quais 
não é possível assegurar a transformação estrutural do país e impulsionar a produtividade. 

A definição das AMR’s a promover e apoiar, assim como a identificação dos pactos de inovação e dos projetos mobilizadores que as constituem, resultará de um 
processo aberto e competitivo de auscultação, em que poderão participar todas as entidades relevantes dos sistemas científico e tecnológico, empresarial e das 
agências públicas envolvidas, suportado por um processo ativo de envolvimento dos vários potenciais atores, por forma a identificar as reais oportunidades de 
investimento e capacidades de execução. 

Fase Ano Calendarização das ações previstas

1 2021
Concurso de ideias, aberto e competitivo, permitindo a qualquer entidade manifestar o interesse para a 
apresentação de propostas de Agendas para qualquer um dos dois instrumentos (3º trimestre)

2.1 2021
Avaliação e negociação, seguido de convite direcionado às “propostas de ideia” selecionadas na 1º fase, com 
vista a assinar os “contratos programa” (4º trimestre de 2021)

2.2 2022 Conclusão da 2ª Fase do processo, com a celebração dos contratos-programa (1º trimestre de 2022)

3 2022 a 2026 Implementação dos projetos selecionados (entre o 1º trimestre de 2022 e o 2º trimestre de 2026)
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Ficha de Componente C11 – Descarbonização da Indústria (1/2)

Plano de Recuperação e Resiliência

Componente: C11 - Descarbonização da Indústria 

Descrição:  

O Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) define as metas de redução de emissões (45% e 55%), de incorporação de renováveis (47%) e de eficiência 
energética (35%), estabelecendo, entre os seus objetivos para 2030 «Desenvolver uma indústria inovadora e competitiva» e um conjunto de medidas para a sua 
concretização.  

Esta componente visa alavancar a descarbonização do setor industrial e empresarial e promover uma mudança de paradigma na utilização dos recursos concretizando 
medidas do PNEC 2030, contribuindo para acelerar a transição para uma economia neutra em carbono. Deste modo será igualmente possível promover a 
competitividade da indústria e das empresas por via da sua descarbonização, redução do consumo de energia e da promoção de fontes endógenas de energia. 

A Descarbonização da Indústria prevê um conjunto de investimentos vitais para que se cumpram as metas traçadas, contribuindo para a redução de emissões de gases 
com efeito de estufa e a redução de consumos de energia, promovendo a eficiência energética, bem como as fontes renováveis de energia, promovendo ainda a 
economia circular e a gestão eficiente de recursos, em linha com o previsto no PNEC 2030. Nesse sentido, pretende-se que a indústria possa contribuir com uma 
redução de emissões de gases com efeito de estufa de 23% em 2025 (que representa o ponto intermédio face à meta para redução de 30% das emissões da indústria 
até 2030, estabelecida no PNEC 2030 em concretização do Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica), em relação a 2005 (meta indicativa) e garantir ganhos de 
eficiência energética superiores a 300.000 tep. 

Adotar princípios de economia circular visando a descarbonização da indústria vai igualmente promover a eficiência de recursos na indústria, reduzindo consumos, 
desperdício, emissões e despesa, aumentar a produtividade da economia, valorizando os recursos em stock e diminuindo o risco de acesso a recursos materiais, 
aumentar a reintrodução de materiais recuperados nos processos produtivos.

Custo Estimado:

Subvenções MRR:

Empréstimos MRR:

715 M€

715 M€

-

Área de política: Descarbonização e Bioeconomia
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Ficha de Componente C11 – Descarbonização da Indústria (2/2)

Plano de Recuperação e Resiliência

Tendo em vista os objetivos mencionados anteriormente, estão estruturadas 4 tipos de medidas, destinadas a empresas nas áreas da indústria e da produção de energia: 

1. Processos e tecnologias de baixo carbono na indústria, através introdução de novos processos, produtos e modelos de negócio ou a alteração de processos visando a 
sua descarbonização, incluindo novas tecnologias de baixo carbono, a incorporação de novas matérias-primas, de combustíveis derivados de resíduos e de biomassa, 
do recurso a simbioses industriais e medidas de economia circular, incorporando inovação, a substituição e/ou adaptação de equipamentos e processos para novas 
tecnologias sustentáveis e fontes de energia renovável. É ainda relevante criar aumento da eletrificação dos consumos finais de energia. 

2. Adoção de medidas de eficiência energética na indústria, que permitam simultaneamente reduzir o consumo de energias e as emissões de gases com efeito estufa, 
em paralelo com a adoção de sistemas de monitorização e gestão de consumos que permitam gerir e otimizar os consumos de energia aproveitando o potencial da 
digitalização e automação. 

3. Incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia através da promoção da incorporação de hidrogénio e de gases renováveis na industria, 
designadamente naqueles em que as opções tecnológicas para descarbonização, nomeadamente através da eletrificação, são limitadas (e.g. instalação de sistemas 
solares fotovoltaicos, de armazenamento de energia, de geração de calor). 

4. Apoio à capacitação das empresas e a elaboração de instrumentos de informação e de apoio, tal como roteiros setoriais para a neutralidade carbónica na indústria 
(e.g. ciclo de workshops para a descarbonização da indústria, ações de formação dirigidas a empresas). 

Ano Calendarização das ações previstas Execução prevista vs. Dotação 
orçamental

2021
Envolvimento das partes interessadas (3º trimestre) 
Abertura de concursos para a apresentação de candidaturas ao financiamento (4º trimestre) EUR 56 milhões (8%)

2022 Abertura de concursos para a apresentação de candidaturas ao financiamento (3º trimestre) EUR 182 milhões (25%)

2023 Abertura de concursos para a apresentação de candidaturas ao financiamento (3º trimestre) EUR 241 milhões (34%)

2024 Abertura de concursos para a apresentação de candidaturas ao financiamento (3º trimestre) EUR 140 milhões (20%)

2025 - EUR 96 milhões (13%)
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Ficha de Componente C12 – Bioeconomia (1/2)

Plano de Recuperação e Resiliência

Componente: C12 - Bioeconomia 

Descrição:  

Portugal assumiu o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050, o que exige uma redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) superior a 85%, em 
relação às emissões de 2005, e uma capacidade de sequestro de carbono pelos usos do solo de 13 milhões de toneladas. 

A "Promoção da Bioeconomia Sustentável" visa, assim, promover uma alteração de paradigma para acelerar a produção de produtos de alto valor acrescentado a partir de recursos 
biológicos (em alternativa às matérias de base fóssil). Através de uma transição para a Bioeconomia Sustentável é possível apoiar a modernização e a consolidação da indústria por 
meio da criação de novas cadeias de valor e de processos industriais mais ecológicos, apresentando-se assim como uma oportunidade para toda a Europa. 

Nesta componente serão apoiados três setores (têxtil e vestuário, calçado e resina natural) para alavancar a transição para produtos de base biológica e a se tornarem mais 
eficientes na utilização de recursos criando maior valor do mesmo material. A mudança estrutural associada à transição para a bioeconomia pretende ter um impacte duradouro na 
resiliência económica e social, contribuindo para a transição ecológica e digital, a competitividade dos processos de produção e a criação de emprego a longo prazo: 

1. Transição ecológica: a operacionalização da bioeconomia nestes três setores visa promover a diversificação da indústria já existente e reconhecida internacionalmente, através do 
apoio à inovação empresarial para produção de produtos de base biológica e de alto valor acrescentado. Estes projetos são importantes para a transição ecológica apostando na 
redução do uso de matérias de base fóssil, através da valorização da biomassa florestal e da valorização de subprodutos e resíduos agroindustriais (simbioses industriais). A 
componente contribui, igualmente, para uma melhor proteção e gestão da floresta sustentável. 

2. Transição digital: a transição digital destes setores, sobretudo no que respeita a soluções digitais, existentes ou emergentes (e.g., smart design, block-chain), contribuem para 
ultrapassar algumas das principais barreiras à implementação de uma bioeconomia circular e acelerar a transição desejada, nomeadamente, para aumentar a eficiência de 
utilização de recursos. 

3. Crescimento económico sustentável: os investimentos nestes setores vão contribuir para o crescimento sustentável a longo prazo, a criação de emprego qualificado, o bem-estar 
e equidade social, reduzindo os impactos ambientais com uma exploração racional dos recursos naturais renováveis com agregação de valor.

Custo Estimado:

Subvenções MRR:

Empréstimos IRR:

145 M€

145 M€

-

Área de política: Descarbonização e Bioeconomia
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Ficha de Componente C12 – Bioeconomia (2/2)

Plano de Recuperação e Resiliência

Os investimento incluídos nesta componente terão como principal objetivo a incorporação de materiais de base biológica como forma de estimular a competitividade e, desta forma, contribuir para a 
transição para neutralidade carbónica de forma justa e coesa, nos setores têxtil e vestuários, calçado e de valorização da resina natural. 

Para a concretização dos projetos nos setores selecionados prevêem-se, entre outras, as seguintes atividades: 

• Apoiar projetos de investigação, desenvolvimento e inovação produtiva (e.g. desenvolvimento de novos processos produtivos na criação de produtos de maior valor acrescentado e valorizando 
recursos biológicos, desenvolvimento de processos tecnológicos para melhorar a circularidade dos setores do têxtil e vestuário e do calçado); 

• Apoiar o desenvolvimento de projetos de digitalização e tecnologias avançadas e sustentáveis de produção, de forma a garantir eficiência, rastreabilidade e transparência ao longo da cadeia de 
valor, bem como dotar os setores de competências tecnológicas e profissionais para o desenvolvimento e produção de biomateriais, calçado e marroquinaria do futuro; 

• Promover programas de formação e capacitação dedicados (e.g. eco-design, eco-engenharia, zero-waste, para a criação de bio-eco-produtos, sustentabilidade), a validação e métricas para o 
desenvolvimento de artigos têxteis com credenciais sustentáveis e o desenvolvimento de ferramentas de rastreio digital que permitam o “CV” do eco-produto; 

• Sensibilizar a sociedade para a produção e consumo responsável, através, por exemplo, (i) da aposta em novas matérias-primas de base biológica (e.g. fibras naturais alternativas), (ii) da adoção 
de modelos de negócio que visem pelo reprocessamento de matérias-primas biológicas, recicladas e reutilizadas para a redução do impacto; 

• Promover a utilização de biomaterais, subprodutos e bioresíduos agroalimentares ou industriais em produtos de calçado, bem como o desenvolvimento e produção de novos conceitos de bio e 
ecoprodutos de calçado e marroquinaria (e.g. com base em abordagens de eco-design, análise do ciclo de vida, estudos ergonómicos, biomecânicos);  

• Promover modelos de gestão de resíduos de produção de calçado no fim de vida e o desenvolvimento e adoção de soluções, novos materiais e produtos que permitam a valorização de resíduos, 
a implementação de simbioses industriais e a transição para economia circular. 

Ano Calendarização Execução prevista vs. Dotação orçamental

2021 - EUR 18 milhões (12%)

2022 - EUR 34 milhões (23%)

2023 - EUR 40 milhões (28%) 

2024 - EUR 34 milhões (23%)

2025 - EUR 19 milhões (13%)

Fileira Dotação orçamental

Indústria do têxtil e vestuário EUR 71 milhões (49%)

Indústria do calçado EUR 41 milhões (28%)

Indústria da Resina Natural EUR 33 milhões (23%)



Plano de Recuperação e Resiliência – 
Outras Fichas de Componente
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Ficha de Componente C6 – Qualificações e Competências 
Plano de Recuperação e Resiliência

Componente: C6 - Qualificações e Competências 

Descrição:  
Considerando que cerca de metade da população ativa portuguesa se caracteriza por baixos níveis de qualificação (22% a nível europeu), constituindo um entrave ao 
crescimento da economia do país e a uma efetiva convergência europeia, o principal objetivo desta Componente é aumentar a capacidade de resposta do sistema 
educativo e formativo português, para combater as desigualdades sociais e de género e aumentar a resiliência do emprego (em situações de crise económica como a 
provocada pela pandemia), sobretudo dos jovens e dos adultos com baixas qualificações, bem como uma participação equilibrada entre mulheres e homens no 
mercado de trabalho. Esta Componente pretende assim: 

• Modernizar o ensino e formação profissional, dar-lhe credibilidade e qualidade, fortalecendo uma conceção integrada de ofertas e de atualização de competências 
através de um investimento de larga escala para a capacitação das gerações jovens face às exigências atuais da prática profissional decorrentes da transição digital e 
energética da economia; 

• Desenvolver as competências para a inovação e renovação industrial através de uma série de investimentos no ensino profissional nas áreas de renovação industrial 
em articulação com o mundo empresarial e promovendo a reconversão das competências de adultos; 

• Promover uma recuperação assente nas pessoas e na modernização da economia, através do ensino-aprendizagem em áreas STEAM (ciência, tecnologia, 
engenharia, artes e matemática), atraindo mais jovens para o ensino superior, em particular os jovens das vias profissionalizantes; 

• Alargar a rede de promotores locais de educação de adultos, em todo o território nacional, em articulação com os Centros Qualifica e promover processos de 
escolarização, garantindo níveis básicos de literacia e de inclusão social, através da criação de uma oferta adequada de educação e formação alinhada com o Plano 
Nacional de Literacia de Adultos. 

Na Região Autónoma dos Açores será garantido investimento para a qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida, assim como para a capacitação 
empresarial, o que trará benefícios para a economia local e o desenvolvimento dos recursos humanos.

Custo Estimado:

Subvenções IRR:

Empréstimos IRR:

1.324 M€

1.324 M€

-

Área de política: Potencial Produtivo e Emprego
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Ficha de Componente C13 – Eficiência Energética em Edifícios
Plano de Recuperação e Resiliência

Componente: C13 - Eficiência Energética em Edifícios 

Área de política: Eficiência Energética e Renováveis 

Descrição:  

Os setores doméstico e dos serviços, e o parque de edifícios associado, são responsáveis por mais de 30% da energia final consumida, o que se traduz em emissões de 
GEE bastante significativas face ao total nacional. De acordo com uma análise recente, concluiu-se que, à exceção dos edifícios multifamiliares contruídos após o ano 
de 2016, todos os edifícios apresentam uma categoria IV de conforto, o que significa que o parque de edifícios existentes proporciona desconforto térmico em mais de 
95% do ano. Quase dois terços do parque nacional de edifícios foi construído antes da introdução, em 1990, de requisitos de eficiência energética para edifícios novos, 
o que se reflete, em muitos casos, em elevadas necessidades energéticas e mesmo em situações de pobreza energética com impacto no conforto térmico e na saúde 
dos ocupantes.  

Por forma a responder a este desafio, pretende-se reabilitar e tornar os edifícios energeticamente mais eficientes, contribuindo para o cumprimento das metas 
nacionais/europeias em matéria de energia e clima, nomeadamente a redução de emissões de gases com efeito de estufa, a redução do consumo de energia, a 
melhoria da eficiência energética e de recursos dos edifícios (residenciais e não residenciais, incluindo a administração pública), a melhoria do desempenho 
energético do parque imobiliário através de uma significativa vaga de renovação, o aumento da incorporação de fontes de energia renovável, a redução das situações 
de pobreza energética e a melhoria das condições de vida dos ocupantes. 

Custo Estimado:

Subvenções MRR:

Empréstimos MRR:

610 M€

610 M€

-
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Ficha de Componente C14 – Hidrogénio e Renováveis
Plano de Recuperação e Resiliência

Componente: C14 - Hidrogénio e Renováveis 

Área de política: Transição Energética e Renováveis

Descrição:  

A estratégia energética de Portugal para a próxima década, e com reflexo nas seguintes, assenta numa combinação de diversas opções de políticas e medidas, bem 
como de opções tecnológicas variadas, procurando criar condições que viabilizem o papel que os gases renováveis, em particular o hidrogénio verde, podem 
desempenhar na descarbonização dos vários setores da economia como a indústria e os transportes, com vista ao alcance de níveis elevados de incorporação de 
fontes renováveis de energia no consumo final de energia de forma mais eficiente. Por outro lado, a aposta no hidrogénio verde permite acelerar a descarbonização 
do próprio setor elétrico, fomentando o movimento de tendente acoplamento entre o Sistema Elétrico e o Sistema de Gás e a recolha dos benefícios de eficiência e 
economia que daí resultam.  

O reconhecimento da importância do hidrogénio verde reside no facto de, entre outros, constituir uma solução para processos industriais intensivos, para o 
armazenamento de energia produzida através de fontes renováveis e para o surgimento de outros combustíveis de base renovável, como é o caso dos combustíveis 
sintéticos para o setor dos transportes marítimos e aviação. Como tal, o hidrogénio verde apresenta-se como uma válida opção para potenciar o cumprimento dos 
objetivos nacionais de incorporação de fontes renováveis no consumo final de energia e para a descarbonização, com particular ênfase na indústria e na mobilidade, 
tal como previsto no Plano Nacional de Energia e Clima 2030 e na Estratégia Nacional para o Hidrogénio.  

Assim, esta Componente pretende promover a transição energética por via do apoio às energias renováveis, com grande enfoque na produção de hidrogénio e outros 
gases de origem renovável e, no contexto das Regiões Autónomas, de energias de fonte renovável. De forma complementar, são prosseguidos outros dois objetivos: 

a) Promover o crescimento económico e o emprego por via do desenvolvimento de novas indústrias e serviços associados, bem como a investigação e o 
desenvolvimento, acelerando o progresso tecnológico e o surgimento de novas soluções tecnológicas, com elevadas sinergias com o tecido empresarial; 

b) Reduzir a dependência energética nacional, quer pela produção de energia a partir de fontes endógenas, quer pela utilização direta de hidrogénio, quer pela 
utilização indireta (ex.: amónia verde), e dessa forma contribuir significativamente para melhoria da balança comercial e reforçando a resiliência da economia 
nacional.

Custo Estimado:

Subvenções MRR:

Empréstimos MRR:

370 M€

370 M€

-
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Ficha de Componente C15 – Mobilidade Sustentável 
Plano de Recuperação e Resiliência

Componente: C15 - Mobilidade Sustentável 

Área de política: Mobilidade Sustentável 

Descrição:  

O principal objetivo é assegurar o desenvolvimento de projetos robustos com forte contributo para a melhoria do sistema de transporte coletivo, que promova a sua 
utilização por parte de mais utentes, que concorrem para a descarbonização do setor dos transportes, e que tenham um importante contributo para a recuperação 
dos efeitos económicos e sociais resultantes da crise pandémica, em particular ao nível do emprego. Neste âmbito, foram definidos os seguintes objetivos específicos 
para esta componente: 1) Descarbonizar e apoiar a transição energética no setor da mobilidade; 2) Promover a utilização de transporte público; 3) Promover a coesão 
económica, social e territorial; 4) Mitigar os efeitos económicos e sociais da crise pandémica; 6) Criar emprego.  

Os investimentos previstos na presente componente têm como objetivo a promoção do transporte público e assim contribuir para a descarbonização e transição 
energética do setor dos transportes. Como tal, os investimentos a realizar são: a expansão da rede de Metro de Lisboa (Linha Vermelha até Alcântara), a expansão da 
rede de Metro do Porto (Casa da Música-Santo Ovídio), investir em transportes públicos em sítio próprio ligeiro, tais como, Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-
Loures e Linha BRT Boavista-Império, a descarbonização dos transportes públicos, mediante o apoio à aquisição de frotas de transportes públicos com motorizações 
limpas. 

Custo Estimado:

Subvenções MRR:

Empréstimos MRR:

967 M€

967 M€

-
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Ficha de Componente C16 – Empresas 4.0 
Plano de Recuperação e Resiliência

Componente: C16 - Empresas 4.0 

Área de política: Empresas 4.0 

Descrição:  

A transição digital de Portugal é uma prioridade que assume particular relevância no atual contexto, em que os desafios e as oportunidades da 4.ª revolução industrial 
se conjugam com os efeitos económicos e sociais gerados pela pandemia do COVID-19.  

Neste sentido, esta componente inclui um conjunto de investimentos que visa reforçar a digitalização das empresas, decorrente do Plano de Ação para a Transição 
Digital, de modo a recuperar o seu atraso face ao processo de transição digital em curso. A concretização deste objetivo global é subsidiária dos seguintes objetivos 
específicos: 

o Reforçar as competências digitais dos trabalhadores do setor empresarial; 

o Modernizar o modelo de negócio das empresas bem como os seus processos de produção, incluindo a desmaterialização dos fluxos de trabalho; 

o Criar novos canais digitais de comercialização de produtos e serviços; 

o Incorporar tecnologias disruptivas nas propostas de valor das empresas; 

o Estimular o empreendedorismo de base digital.

Custo Estimado:

Subvenções IRR:

Empréstimos IRR:

650 M€

650 M€

-
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